บทที 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
ในการวิจยั ครั งนี ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจยั ที เกี ยวข้องได้นาํ เสนอ
ตามลําดับหัวข้อดังต่อไปนี
1. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
1.1 ความหมายของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
1.2 ความสําคัญและความจําเป็ นของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
1.3 วัตถุประสงค์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
1.4 บทบาทหน้าทีของหน่วยงานและบุคลากรทีเกียวข้อง
1.5 กระบวนการดําเนิ นงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
2. มาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
3. การดําเนิ นการระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนของสํานักงานงานเขตพื นที การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 18
4. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
4.1 งานวิจยั ต่างประเทศ
4.2 งานวิจยั ในประเทศ
ระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
ความหมายของระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
กรมสุ ขภาพจิต (2546 ก : 7) ได้ระบุวา่ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน หมายถึง การส่ งเสริ ม
การป้ องกัน และการแก้ไขปั ญหา โดยมีวธิ ี การและเครื องมือสําหรับครู ประจําชัน หรื อครู ทีปรึ กษา
และบุ คลากรที เกี ยวข้อง เพือใช้ในการดําเนิ นงานพัม นานักเรี ยนให้มีคุณ ลักษณะที พึงประสงค์
และปลอดภัยจากสารเสพติด
กระทรวงศึกษาธิ การ (2547 : 6) ได้ระบุไว้ว่า ระบบการดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยน หมายถึ ง
กระบวนการดู แ ลช่ ว ยเหลื อนัก เรี ย นอย่า งมี ข นตอน
ั
สอดคล้อ งกับ ระบบการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาและการบริ หารทังระบบโรงเรี ยน โดยอาศัย ศักยภาพและความสัมพันธ์ ของนักเรี ย น
ทีมีกบั ครู ทีปรึ กษา ครู แนะแนว และฝ่ ายปกครอง รวมทังมีการประสานระหว่างระบบครอบครัว
ระบบโรงเรี ยน และสาธารณสุ ขทีต้องรับส่ งต่อปั ญหาวัยรุ่ นทีสําคัญและเร่ งด่วน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2547 : 3) ได้ให้ความหมายของระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน คือ การส่ งเสริ ม พัฒนา ป้ องกันและแก้ไขปั ญหา เพือให้นกั เรี ยนได้พฒั นา
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เต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ มีภูมิคุม้ กันทางจิตใจทีเข้มแข็ง คุณภาพชี วิตทีดี มีทกั ษะ
การดํารงชีวติ และรอดพ้นจากวิกฤติทงปวง
ั
สํา นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขันพื นฐาน (2551 : 6) ได้ก ล่ าวถึ ง ความหมาย
ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนไว้วา่ เป็ นกระบวนการดําเนิ นงานดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนทีมี
ขันตอนชัดเจน พร้ อมทังมีวิธีการและเครื องมือทีมีมาตรฐาน คุ ณภาพ และมีหลักฐานการทํางาน
ทีตรวจสอบได้ โดยมีครู ประจําชัน/ครู ทีปรึ กษาเป็ นบุคลากรหลักในการดําเนิ นงานและบุคลากร
ทุ กฝ่ ายที เกี ยวข้องทังในและนอกสถานศึ กษา อันได้แก่ คณะกรรมการสถานศึ กษา ผูป้ กครอง
ชุมชน ผูบ้ ริ หาร และครู ทุกคนฯลฯ มีส่วนร่ วม
สํา นักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขันพืนฐาน (2552 : 12) ได้ใ ห้ความหมายไว้ว่า
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน คือ การส่ งเสริ มพัฒนา การป้ องกันและการแก้ไขปั ญหาให้แก่นกั เรี ยน
เพือให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ มีภูมิคุม้ กันทางจิตใจ มีคุณภาพชี วิตทีดี มีทกั ษะในการ
ดํารงชีวติ และรอดพ้นสภาวะวิกฤติต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย
จากความหมายของระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนดังกล่ าว สรุ ปได้ว่า ระบบการดู แล
ช่วยเหลือ หมายถึ ง การส่ งเสริ ม การป้ องกัน การแก้ไขปั ญหาและพัฒนาเพือให้นกั เรี ยนได้พฒั นา
เต็มตามศักยภาพ มี คุณลัก ษณะที พึ งประสงค์ มี ภูมิคุม้ กันทางจิ ตใจที เข้มแข็ง คุ ณภาพชี วิตที ดี
มีทกั ษะการดํารงชีวติ และรอดพ้นจากวิกฤติทงปวงโดยมี
ั
วิธีการและเครื องมือทีชัดเจน มีมาตรฐาน
คุณภาพ มีหลักฐานการทํางานทีตรวจสอบได้ โดยมีครู ทีปรึ กษาและบุคลากรทีเกียวข้องทังภายใน
และภายนอกสถานศึ ก ษาโดยดํา เนิ นการไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน เพื อการดู แลช่ วยเหลื อนัก เรี ย น
อย่า งใกล้ชิ ด ด้ว ยความรั ก และเมตตาที มี ต่ อ ศิ ษ ย์ และภาคภู มิ ใ จในบทบาทที มี ส่ ว นสํ า คัญ ต่ อ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเยาวชนให้เติบโตงอกงาม และบุคคลทีมีคุณค่าของสังคมต่อไป
ความสํ าคัญและความจําเป็ นของระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 6 ได้กาํ หนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพือพัฒนาคนไทยให้เป็ น
มนุ ษย์ทีสมบูรณ์ ทงร่
ั างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้ และคุ ณธรรม มีจริ ยธรรม และวัฒนธรรม
ในการดํารงชี วิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข และแนวการจัดการศึกษายังได้ให้
ความสําคัญแก่ผเู ้ รี ยนทุกคน โดยมาตรา 22 ให้ยึดหลักว่าผูเ้ รี ยน ทุกคน มีความสามารถเรี ยนรู ้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญทีสุ ด กระบวนการจัดการศึกษา ตามมาตรา 23 ข้อ 5
ต้อ งส่ ง เสริ ม ให้ ผูเ้ รี ย นพัฒ นาตามธรรมชาติ และเต็ ม ศัก ยภาพในการจัด การศึ ก ษาต้อ งเน้น
ความสําคัญทังความรู ้ คุ ณธรรม กระบวนการเรี ยนรู ้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับการศึกษา ซึ งเรื องหนึ งทีกําหนดให้ดาํ เนิ นการ คือเรื องความรู ้ และทักษะในการประกอบ
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อาชี พ และการดํารงชี วิตอย่างมีความสุ ข มาตรา 24 กําหนดให้การจัดการเรี ยนรู ้จะต้องสอดคล้อง
กับ ความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยน โดยคํานึ งถึ งความแตกต่างระหว่างบุ คคล ฝึ กทักษะ
กระบวนความคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ความรู ้มาใช้เพือป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหา จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กปฏิบตั ิให้คิดเป็ น ทําเป็ น รักการอ่าน
และเกิ ดการใฝ่ รู ้ อย่างต่อเนื องจัดการเรี ยนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู ้ ดา้ นต่างๆ อย่างได้
สัดส่ วนสมดุลกัน รวมทังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิ ยมทีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุก
วิชา และประสานความร่ วมมือกับบิดามารดาและผูป้ กครอง และบุคคลในชุ มชนทุกฝ่ ายเพือ
ร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ ให้มีคุณภาพทัง เก่ง ดี มีสุข สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลผลิต
คือ นักเรี ยนในการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานที 1 นักเรี ยนมีสุขภาวะทีดีและมีสุนทรี ยภาพ
มาตรฐานที 2 มุ่ ง ให้นัก เรี ย นมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มที พึ ง ประสงค์ มาตรฐานที 3
นักเรี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รักเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง
กรมสุ ข ภาพจิ ต (2546 ข : 1) การพัฒนานัก เรี ย นให้เป็ นบุ ค คลที มี คุ ณ ภาพทังด้า น
ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีวิถีชีวิตทีเป็ นสุ ขตามสังคม
มุ่ง หวัง ดําเนิ นการด้วยการส่ ง เสริ ม สนับสนุ นนัก เรี ยนตามกระบวนการศึ ก ษานันไม่ เพี ยงพอ
อันเนื องมาจากสภาพสั ง คมที เปลี ยนแปลงไปอย่า งมากทังด้า นการสื อสาร เทคโนโลยีต่า งๆ
ซึ งส่ งผลกระทบต่อผูค้ นในเชิ งบวกและเชิ งลบ อันก่อให้เกิดปั ญหาต่าง ๆ ดังนันการป้ องกันและ
การช่ วยเหลื อแก้ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ ที เกิ ดขึ นกับ นัก เรี ย นก็ เป็ นสิ งสํา คัญ ในการพัฒนานัก เรี ย น
ครู ทีปรึ กษาเป็ นหลักสําคัญในการดําเนินการต่างๆ เพือการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างใกล้ชิดด้วย
ความรักและเมตตาทีมีต่อศิษย์ และภาคภูมิใจในบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชี วิตของเยาวชน
ให้เติบโตงอกงาม เป็ นบุคคลทีมีคุณค่าของสังคม ซึ งครู จะต้องปรับเปลียนการทํางานเพือให้ทนั ต่อ
ความเปลียนแปลงของยุคสมัย โดยเฉพาะการทํางานอย่างมีระบบ มีกระบวนการทํางาน มีหลักฐาน
การปฏิ บตั ิงาน มีเทคนิ ค วิธีการ หรื อการใช้เครื องมือต่างๆ เพือให้การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน จน
เกิดผลดีต่อทุกคนทังทางตรงและทางอ้อม ไม่วา่ จะเป็ นนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง ชุมชนและสังคม
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2547 : 2) ในฐานะทีมีบทบาทในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับการศึกษาขันพืนฐานได้เล็งเห็นภาวะวิกฤติ
ทีเกิดขึนต่อเด็กและเยาวชนมากมาย ซึ งจะส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงมีนโยบายสําคัญ
ทีจะต้องร่ วมมือกับทุกฝ่ าย เพือแก้ไขปั ญหา วิธีการหนึ งคือการนําระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
มาดํา เนิ น การอย่า งจริ ง จัง เนื องจากระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อนัก เรี ย น มี ก ระบวนการทํา งาน
อย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นระบบทีช่วยป้ องกันแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึนได้ รวมทังยังช่วย
เสริ มสร้างคุณภาพทีดีให้แก่เด็กและเยาวชน ทังด้านร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคม ความสามารถ
มีคุณธรรมจริ ยธรรมและวิถีชีวติ ทีเป็ นสุ ข
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วัตถุประสงค์ ของระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยน
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขันพืนฐาน (2547 : 5) ได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ของระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนไว้ ดังนี
1. เพื อให้โรงเรี ย นมี ระบบดู แลช่ วยเหลื อนัก เรี ย นโดยมี ก ระบวนการ วิธี ก าร และ
เครื องมือทีมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้
2. เพือส่ งเสริ มให้ครู ทีประจําชัน/ครู ทีปรึ กษา บุคลากรในโรงเรี ยน ผูป้ กครอง ชุ มชน
หน่วยงาน และองค์กรภายนอกมีส่วนร่ วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
3. เพือให้นกั เรี ยนได้รับการดูแลช่ วยเหลือและส่ งเสริ มพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็ นคน
ทีสมบูรณ์ทงด้
ั านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2552 : 13) ได้กาํ หนดวัตถุ ประสงค์
ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนไว้ ดังนี
1. เพือให้การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นไปอย่างมีระบบมีประสิ ทธิ ภาพ
2. เพือให้โรงเรี ย น กรรมการสถานศึ ก ษา ผูป้ กครอง ชุ มชน องค์ก รและหน่ วยงาน
ที เกี ยวข้อ ง มี ก ารทํา งานร่ ว มกันโดยผ่า นกระบวนการทํา งานที ชัดเจน มี ร่ อ งรอยหลัก ฐาน
การปฏิบตั ิงาน สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้
จากวัต ถุ ป ระสงค์ดัง กล่ า วสรุ ป ได้ว่า สํา นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขันพื นฐาน
มีเป้ าหมายของในการดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โดยให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม ในการทํางาน
ตามขันตอนการดําเนินงาน และมีการบันทึกหลักฐานทีสามารถตรวจสอบและประเมินได้
บทบาทหน้ าทีของหน่ วยงานและบุคลากรทีมีส่วนเกียวข้ อง
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขันพืนฐาน (2547 : 13 - 24) ได้ระบุไว้วา่ ระบบการดูแล
ช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ยนเป็ นระบบการทํา งานที มี ก ระบวนการชั ด เจน ดัง นั นบทบาทหน้ า ที ของ
ผูม้ ี ส่วนเกี ยวข้องทุ กฝ่ ายจึ งมี ความจําเป็ นอย่างยิงที ผูม้ ี ส่วนเกี ยวข้องจะต้องศึ กษาบทบาทหน้าที
ตามกรอบการทํางานให้ชดั เจน ดังนี
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน มีบทบาทหน้าที ดังนี
1.1 กําหนดนโยบายและหน่วยงานทีรับผิดชอบในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
1.2 ประสานงานกับหน่วยงานทีเกียวข้องเป็ นเครื อข่ายการดําเนิ นงานดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยน
1.3 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้สาํ นักงานเขตพืนทีการศึกษาเกิดการพัฒนาองค์ความรู ้
สู่ การปฏิบตั ิดา้ นการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
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1.4 สนับสนุนช่วยเหลือให้สาํ นักงานเขตพืนทีการศึกษาสามารถดําเนิ นงาน การดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.5 ส่ งเสริ มให้สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามีระบบติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนือง
2. สํานักงานเขตพืนทีการศึกษา มีบทบาทหน้าที ดังนี
2.1 นํานโยบายการช่วยเหลือนักเรี ยนสู่ การปฏิบตั ิในสถานศึกษา ส่ งเสริ มสนับสนุ น
ให้สถานศึ กษาเกิ ดการพัฒนาองค์ความรู ้ และความสามารถในการปฏิ บตั ิ ด้า นการดู แลช่ วยเหลื อ
นักเรี ยน
2.2 สนับ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ ให้ ส ถานศึ ก ษาสามารถดํา เนิ น งานการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
นักเรี ยนได้อย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ
2.3 ประสานงานกับหน่ วยงานทีเกียวข้องเพือร่ วมมือกันดําเนิ นงานการดูแลช่วยเหลื อ
นักเรี ยน
2.4 ติดตามประเมินผลและรายงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของสถานศึกษา
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา มีบทบาทหน้าที ดังนี
2.5 บริ หารจัดการให้มีระบบการดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยนของสถานศึกษาให้ชดั เจน
และมีประสิ ทธิ ภาพ
2.6 ประสานงานระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานและบุคคลภายนอก เช่น ผูป้ กครอง
เครื อข่ายผูป้ กครอง องค์กรต่างๆ สาธารณสุ ข โรงพยาบาล สถานีตาํ รวจ
2.7 ดู แล กํา กับ นิ เทศ ติ ดตาม ประเมิ นผล สนับ สนุ นและให้ข วัญกํา ลังใจในการ
ดําเนินงาน
3. ครู ประจําชัน หรื อครู ทีปรึ กษา มีบทบาทหน้าที ดังนี
3.1 รู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
3.2 คัดกรอง จําแนกนักเรี ยน
3.3 จัดกิจกรรมต่างๆ เพือส่ งเสริ มและพัฒนา
3.4 จัดกิจกรรมป้ องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ ส่ งต่อ
3.5 รายงานผล
4. ครู แนะแนว มีบทบาทหน้าที ดังนี
4.1 สนับสนุนครู ประจําชันหรื อครู ทีปรึ กษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
4.2 จัดกิจกรรมส่ งเสริ มและพัฒนา
4.3 จัดกิจกรรมป้ องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ
4.4 ส่ งต่อ
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5. หัวหน้าระดับชัน มีบทบาทหน้าที ดังนี
5.1 ติดตาม กํากับ การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของครู ประจําชัน/ครู ทีปรึ กษา
5.2 ประสานงานกับผูเ้ กียวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
6. นักเรี ยน มี บทบาทหน้าที คื อ ให้ความร่ วมมื อกับคณะกรรมการนักเรี ยน ปฏิ บ ตั ิ ตน
เป็ นแบบอย่างทีดี เข้าร่ วมกิจกรรมของสถานศึกษา
7. คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขันพื นฐาน มี บ ทบาทหน้ า ที คื อ ให้ ก ารสนั บ สนุ น
ให้ ค าํ ปรึ ก ษา เสนอแนะแนวทางในการส่ งเสริ ม พัฒนา และแก้ไขนักเรี ยน อํานวยความสะดวก
ในการประสานงานเมือสถานศึกษาต้องการความช่วยเหลือ
8. ผูป้ กครองหรื อเครื อข่ายผูป้ กครอง มีบทบาทหน้าที ดังนี
8.1 อบรม ดู แลและเป็ นแบบอย่างที ดี ในการดํารงชี วิตครอบครัว มี ความรัก ความเข้าใจ
และให้ความอบอุ่น
8.2 สนับสนุ นให้ความร่ วมมือ วางแผนร่ วมกับสถานศึกษาในการแลกเปลียนข้อมูล
ทีเป็ นประโยชน์ต่อการส่ งเสริ มและพัฒนา ป้ องกัน และแก้ไขปั ญหานักเรี ยน
8.3 เป็ นทีปรึ กษาหรื อแนะแนวทางการดําเนินชีวติ ทีดีแก่นกั เรี ยน
9. ชุ มชน มีบทบาทและหน้าที คือ สนับสนุ นการดําเนิ นงานระบบการดูแลช่ วยเหลื อ
นักเรี ยนหน่วยงานทีเกียวข้อง เช่ น กรมสุ ขภาพจิต ศูนย์อนามัย สาธารณสุ ขอําเภอ และสาธารณสุ ขจังหวัด
โรงพยาบาล กระทรวงแรงงานและสวัส ดิ ก ารทางสัง คม สื อมวลชน และอื นๆ มี ค วามสามารถ
ในการให้การสนับสนุนและให้ความร่ วมมือดังนี
9.1 ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา เกียวกับพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กวัยต่างๆ
9.2 สอดส่ อง ดู แล ให้ความช่ วยเหลื อเด็ก และเยาวชนทังด้านความปลอดภัย และ
การแก้ปัญหาพฤติกรรม
9.3 ร่ วมมือกับสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่ งเสริ มนักเรี ยนให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ
ของแต่และบุคคล
9.4 เป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้และฝึ กงาน และเพิมพูนประสบการณ์ แก่นกั เรี ยนตามความรู ้
ความสามารถ ความสนใจ และความถนัด
9.5 ติดตามผล สะท้อนปั ญหา และแสดงความคิดเห็นทีเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
9.6 ให้ความร่ วมมือและแลกเปลียนเรี ยนรู ้ เผยแพร่ ขอ้ มูล ข่าวสาร สารสนเทศทีเป็ น
ประโยชน์และน่าสนใจ
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9.7 ให้การสนับสนุนและเป็ นเครื อข่ายในการพัฒนาและการขยายผลการดําเนิ นงาน
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างต่อเนือง
กระบวนการดําเนินงานตามระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
ระบบการดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยน เป็ นกระบวนการดําเนิ นงานที มี องค์ประกอบสําคัญ
5 ประการ คือ
1. การรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
2. การคัดกรองนักเรี ยน
3. การส่ งเสริ มนักเรี ยน
4. การป้ องกันและการแก้ปัญหานักเรี ยน
5. การส่ งต่อนักเรี ยน
ซึ งแต่ล ะองค์ประกอบของระบบดู แลช่ วยเหลื อนัก เรี ย น มี ความสํา คัญ มี วิธี ก ารและ
เครื องมือทีแตกต่างกันไป แต่มีความสัมพันธ์เกี ยวเนื องกัน ซึ งเอือต่อการดูแลช่วยเหลื อนักเรี ยน
ของโรงเรี ยนและเป็ นระบบทีมีประสิ ทธิ ภาพ ดังภาพประกอบ 2
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การรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล

การคัดกรองนักเรี ยน

กลุ่มปกติ

กลุ่มเสี ยง / มีปัญหา

การส่ งเสริ มนักเรี ยน

การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา

ดีขึน

พฤติกรรม
ดีขึนหรื อไม่

ไม่ดีขึน / ยากต่อการช่วยเหลือ

การส่ งต่อ

ภายใน
ภายนอก
ภาพประกอบ 2 กระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ทีมา : กรมสุ ขภาพจิต. 2546 ข : 8
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กระบวนการดํ า เนิ น งานตามระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ยนที แสดงในแผนภู มิ
เป็ นความรับผิดชอบของครู ทีปรึ กษาตลอดกระบวนการ โดยมีการประสานงานหรื อรับการสนับสนุ น
จากผูบ้ ริ หาร ครู ทีเกี ยวข้อง รวมทังผูป้ กครองซึ งมี วิธีการและเครื องมื อตัวอย่างสรุ ปได้ดงั แสดง
ในตาราง 1
ตาราง 1 กระบวนการดําเนินงาน วิธีการ และเครื องมือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
กระบวนการดําเนิ นงาน
1. การรู ้จกั นักเรี ยนเป็ น
รายบุคคล
1.1 ด้านความสามารถ
- การเรี ยน
- ความสามารถ
อืนๆ
1.2 ด้านสุ ขภาพ
- ร่ างกาย
- จิตใจ
- พฤติกรรม
1.3 ด้านครอบครัว
- เศรษฐกิจ
- การคุม้ ครอง
นักเรี ยน
1.4 ด้านอืนๆ
2. การคัดกรองนักเรี ยน
2.1 กลุ่มปกติ
2.2 กลุ่มเสี ยง
2.3 กลุ่มมีปัญหา

วิธีการ
เครื องมือ
ศึกษาข้อมูลจาก
1) ระเบียนสะสม
1) ระเบียนสะสม
2) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 2) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก
(SDQ) หรื อ
(SDQ) หรื อ
3) อืนๆ เช่น
3) อืนๆ เช่น
- แบบประเมินความฉลาด
- แบบประเมินความฉลาด
ทางอารมณ์ (E.Q.)
ทางอารมณ์(E.Q.)
- การสัมภาษณ์นกั เรี ยน
- แบบสัมภาษณ์นกั เรี ยน
- การสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน
- แบบสัมภาษณ์ผปู ้ กครอง
- การเยียมบ้านนักเรี ยน
และการเยียมบ้านนักเรี ยน
ฯลฯ
- แบบบันทึกการตรวจ
สุ ขภาพด้วยตัวเอง ฯลฯ

วิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
1) ระเบียนสะสม
2) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก
(SDQ) หรื อ
3) แหล่งข้อมูลอืนๆ

1) เกณฑ์การคัดกรองนักเรี ยน
2) แบบสรุ ปผลการคัดกรอง
และช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ น
รายบุคคล
3) แบบสรุ ปผลการคัดกรอง
นักเรี ยนเป็ นห้องเรี ยน
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ตาราง 1 (ต่อ)
กระบวนการดําเนิ นงาน
3. การส่ งเสริ มนักเรี ยน
(สําหรับนักเรี ยนทุกกลุ่ม)

วิธีการ
เครื องมือ
จัดกิจกรรมต่อไปนี
1) แนวทางในการจัดกิจกรรม
1) กิจกรรมโฮมรู ม
โฮมรู มของโรงเรี ยน
(Homeroom)
2) แนวทางการจัดกิจกรรม
2) ประชุมผูป้ กครองนักเรี ยน
ประชุมผูป้ กครองชันเรี ยน
(Classroom Meeting)
ของโรงเรี ยน
3) กิจกรรมอืนๆ ทีครู พิจารณา 3) แบบบันทึก /สรุ ป
ว่าเหมาะสมในการส่ งเสริ ม
ประเมินผลการดําเนิ น
นักเรี ยนให้มีคุณภาพมากขึน
กิจกรรมโฮมรู มประชุม
ผูป้ กครองชันเรี ยนอืนๆ
4. การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา 1) ให้การปรึ กษาเบืองต้น
1) แนวทางการจัดกิจกรรม
(จําเป็ นอย่างมากสําหรับนัก 2) ประสานงานกับครู และ
เพือการป้ องกันและแก้ไข
เรี ยนกลุ่มเสี ยง / มีปัญหา)
ผูเ้ กียวอืนๆ เพือการจัด
ปั ญหาของนักเรี ยน
กิจกรรม สําหรับการป้ องกัน
5 กิจกรรม
และการช่วยเหลือแก้ไข
2) แบบบันทึกสรุ ปผลการ
ปั ญหาของนักเรี ยน
คัดกรองและช่วยเหลือ
2.1 กิจกรรมในห้องเรี ยน
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
2.2 กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร 3) แบบบันทึกรายงานผล
2.3 กิจกรรมเพือนช่วยเพือน
การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
(Buddy)
2.4 กิจกรรมซ่อมเสริ ม
2.5 กิจกรรมสื อสารกับ
ผูป้ กครอง
5. ส่ งต่อ
1) บันทึกการส่ งเสริ มนักเรี ยน 1) แบบบันทึกการส่ งต่อของ
5.1 ส่ งต่อภายใน
ไปยังครู ทีเกียวของในการ
โรงเรี ยน
5.2 ส่ งต่อภายนอก
ช่วยเหลือนักเรี ยนต่อไป เช่น 2) แบบรายงานแจ้งผลการ
ครู แนะแนว ฝ่ ายปกครอง
ช่วยเหลือนักเรี ยน
ครู ประจําวิชาครู พยาบาล
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ตาราง 1 (ต่อ)
กระบวนการดําเนิ นงาน

วิธีการ
เป็ นต้น ซึ งเป็ นการส่ งเสริ ม
ต่อภายใน
2) บันทึกการส่ งเสริ มนักเรี ยน
ไปยังผูเ้ ชียวชาญภายนอก
โดยครู แนะแนวหรื อฝ่ าย
ปกครองเป็ นผูด้ าํ เนินการ

เครื องมือ

ทีมา : กรมสุ ขภาพจิต. 2546 ข : 5 - 7
หมายเหตุ โรงเรี ย นสามารถพิ จ ารณาเลื อ กใช้ วิ ธี ก าร และเครื องมื อ อื นๆ เพิ มเติ ม
นอกเหนื อ จากที ระบุ เ พื อการดํา เนิ น งานอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ งขึ นตามความเหมาะสม
ของสภาพโรงเรี ยน
กรมสุ ขภาพจิต (2546 ข : 2) ได้ระบุไว้วา่ กระบวนการดําเนิ นงานทัง 5 ประการดังกล่าว
มีความสําคัญ มีวิธีการและเครื องมือทีแตกต่างกันออกไป แต่มีความสัมพันธ์เกียวข้อง ซึ งเอือต่อ
การพัฒ นางานบุ ค ลากรเกี ยวกับ ระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นของโรงเรี ย นให้ เ ป็ นระบบ
ทีมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี
1. การรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
กรมสุ ขภาพจิ ต (2546 ข : 2) ได้ระบุ ไว้ว่า ความแตกต่ างของนักเรี ยนแต่ ละคน
ทีมีพืนฐานความเป็ นมาของชี วิตทีไม่เหมือนกัน หล่อหลอมให้เกิ ดพฤติกรรมหลากหลายรู ปแบบ
ทังด้านบวกและด้านลบ ดังนันการรู ้ขอ้ มูลทีจาํ เป็ นเกียวกับตัวนักเรี ยนจึงเป็ นสิ งสําคัญ ทีจะช่วยให้ครู
ที ปรึ กษามี ความเข้าใจนักเรี ยนมากขึ น สามารถนํา ข้อ มู ล มาวิ เ คราะห์ เ พื อการคัด กรองนัก เรี ย น
เป็ นประโยชน์ในการส่ งเสริ ม การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาของนักเรี ยนได้อย่างถูกทาง ซึ งเป็ นข้อมูล
เชิ งประจักษ์ มิ ใช่ ความรู ้ สึกหรื อ การคาดเดา โดยเฉพาะในการแก้ไขปั ญหานัก เรี ย นซึ งจะทําให้
ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือ นักเรี ยนหรื อเกิดได้นอ้ ยทีสุ ด
1.1 ข้อมูลพืนฐานนักเรี ยน
ครู ทีปรึ กษา ควรมีขอ้ มูลเกียวกับนักเรี ยนอย่างน้อย 3 ด้านใหญ่ ๆ คือ
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1.1.1 ด้านความสามารถ แยกเป็ น
1) ด้านการเรี ยน ครู ทีปรึ กษาควรทราบผลสัมฤทธิf ทางการเรี ยนในแต่ละ
วิชาผลการเรี ย นเฉลี ยในแต่ ล ะภาคเรี ย น พฤติ ก รรมการเรี ย นในห้องเรี ย นที มี ผ ลต่ อการเรี ย นรู ้
ของนักเรี ยน เช่น ไม่ตงใจเรี
ั ยน ขาดเรี ยน เป็ นต้น
2) ด้า นความสามารถอื น ๆ ควรทราบบทบาทหน้าที พิ เศษในโรงเรี ยน
ความสามารถพิเศษ การเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ทังในโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยน
1.1.2 ด้านสุ ขภาพร่ างกาย แยกเป็ น
1) ด้านร่ างกาย เช่ น ส่ วนสู ง นําหนัก โรคประจําตัว ความบกพร่ อง
ทางร่ างกาย เช่น การได้ยนิ การมองเห็น เป็ นต้น
2) ด้า นจิ ต ใจ ด้า นพฤติ ก รรม เช่ น มี อ ารมณ์ ซึ ม เศร้ า วิ ต กกัง วล
พฤติกรรมอยูไ่ ม่นิง สมาธิ สนั บุคลิกภาพเก็บตัว ขีอาย ตลอดจนความประพฤติต่างๆ
3) ด้านครอบครัว แยกเป็ น
(1) ด้านเศรษฐกิจ เช่น รายได้ของบิดา มารดา ผูป้ กครอง อาชี พ
ของผูป้ กครอง ค่าใช้จ่ายทีนักเรี ยนได้รับในการมาโรงเรี ยน เป็ นต้น
(2) ด้านความคุม้ ครองนักเรี ยน รายละเอียดทีครู ทีปรึ กษาต้องทราบ
เช่ น จํา นวนพีน้องบุ คลากรในครอบครั ว สถานภาพของบิ ดา มารดา บุ ค คลที ดู แลรั บผิดชอบ
นักเรี ยนความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว ลักษณะทีอยูอ่ าศัยและสิ งแวดล้อม ความเจ็บป่ วย
ของบุคคลในครอบครัว การใช้สารเสพติด การติดสุ รา การเล่นการพนัน เป็ นต้น
1.2 การศึกษาจากข้อมูล ได้แก่
1.2.1 ผลงานของนักเรี ย น การเขี ยนเกี ยวกับ อัตชี วประวัติ บันทึ ก ประจําวัน
หรื อชินงาน เช่น สมุดทํางาน/แบบฝึ กหัด งานฝี มือ/สิ งประดิษฐ์ โครงงาน
1.2.2 เอกสารหลักฐานอื นๆ เช่ น ระเบี ย นสะสม การศึ กษาเด็กเป็ นรายกรณี
บันทึกสุ ขภาพจากแพทย์ บันทึกสรุ ปการประเมินจุดแข็งจุดอ่อน (SDQ) บันทึกสรุ ปการสํารวจ
เบืองต้นเพือคัดแยกความพิการ/บกพร่ อง บันทึกสรุ ปสํารวจความสามารถพิเศษ 10 แวว บันทึกสรุ ป
การสํารวจนักเรี ยนด้อยโอกาส
จากที กล่ า วมาข้า งต้น พอสรุ ป ได้ว่า ด้า นการรู ้ จ ัก นัก เรี ย นเป็ นรายบุ ค คล
ครู ทีปรึ กษาต้องรู ้ ขอ้ มูลเกี ยวกับนักเรี ยนอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถ ด้านสุ ขภาพ
ร่ า งกายและด้า นครอบครั ว โดยใช้เครื องมื อและวิธี ก ารที หลากหลายเพราะนัก เรี ย นแต่ ล ะคน
มี ความแตกต่าง มี พืนฐานไม่ เหมื อนกัน ทําให้เกิ ดพฤติ กรรมหลากหลายรู ป แบบทังด้านบวก
และด้านลบ การรั บรู ้ ขอ้ มู ลของนักเรี ย นเป็ นสิ งจําเป็ น ทําให้ครู ที ปรึ กษามี ความเข้าใจมากขึ น
นําข้อมูลไปคัดกรองได้ถูกต้อง สามารถช่วยป้ องกันและแก้ปัญหาของนักเรี ยนได้อย่างถูกทาง
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2. การคัดกรองนักเรี ยน
กรมสุ ขภาพจิ ต (2546 ข : 11) ได้ระบุความสําคัญไว้ว่า การคัดกรองนักเรี ยนว่า
การคัดกรองนัก เรี ย นเป็ นการพิ จารณาข้อมู ล เกี ยวกับ ตัวนัก เรี ย น เพื อการจัดกลุ่ ม นัก เรี ย นเป็ น
2 กลุ่ม คือ
2.1 กลุ่มปกติ ได้แก่ นักเรี ยนทีรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ตามเกณฑ์การคัดกรอง
ของโรงเรี ยนแล้วอยูใ่ นเกณฑ์ของกลุ่มปกติ
2.2 กลุ่ ม เสี ยงหรื อ กลุ่ ม มี ปั ญ หา ได้แ ก่ นัก เรี ย นที จัดอยู่ใ นเกณฑ์ ข องกลุ่ ม เสี ยง
หรื อกลุ่มมีปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรี ยน ซึ งโรงเรี ยนต้องให้การช่ วยเหลื อ ป้ องกัน
หรื อแก้ปัญหาตามแต่กรณี
สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขันพืนฐาน (2547 : 43) ได้ระบุ ว่า การคัดกรอง
นักเรี ยนเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทังหมดทีได้จากการรู ้ จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลแล้วนําผลทีได้มา
จํา แนกตามเกณฑ์ ก ารคัด กรองที สถานศึ ก ษาได้จ ัด ทํา ขึ น สถานศึ ก ษาควรมี ก ารประชุ ม ครู
กํา หนดเกณฑ์ก ารคัดกรอง เพื อจัดกลุ่ ม นัก เรี ยนร่ วมกันให้เป็ นที ยอมรั บ ของครู ใ นสถานศึ ก ษา
และสอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ ง การคัดกรองนักเรี ยนจะแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 3 กลุ่ม
2.1 กลุ่มปกติ หมายถึง นักเรี ยนทีไม่มีพฤติกรรมทีเป็ นปั ญหาและส่ งผลกระทบต่อ
ชีวติ ประจําวันของตนเองหรื อสังคมส่ วนรวมในด้านลบ
2.2 กลุ่มเสี ยง หมายถึ ง นักเรี ยนทีมีพฤติกรรมเบียงเบนไปจากปกติ เช่น เก็บตัว
แสดงออกเกิ น ขอบเขต การปรั บ ตัว ทางเพศที ไม่ เ หมาะสม ทดลองสิ งเสพติ ด ผลการเรี ย น
มี ก ารเปลี ยนแปลงไปในทางลบ จัดอยู่ในเกณฑ์ ของกลุ่ มเสี ยงตามเกณฑ์ ของกลุ่ มเสี ยงตามเกณฑ์
การคัดกรองของโรงเรี ยนซึ งโรงเรี ยนต้องให้การช่วยเหลือ ป้ องกัน หรื อแก้ไขปั ญหาตามแต่กรณี
2.3 กลุ่มมีปัญหา หมายถึ ง นักเรี ยนทีมีพฤติกรรมทีเป็ นปั ญหาชัดเจนมีผลกระทบ
ต่อวิถีของตนเองหรื อต่อสังคมส่ วนรวมในด้านลบ
จากการคัดกรองจะพบเด็กทีมีความต้องการพิเศษแทรกอยูใ่ นเด็กทัง 3 กลุ่ม ซึ งเด็ก
ทีมีความต้องการพิเศษเหล่านี ได้แก่
2.1 เด็กทีมีความบกพร่ องทางการมองเห็น
2.2 เด็กทีมีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
2.3 เด็กทีมีความบกพร่ องทางสติปัญญา
2.4 เด็กทีมีความบกพร่ องทางร่ างกาย
2.5 เด็กทีมีปัญหาทางการเรี ยนรู ้
2.6 เด็กทีมีปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม
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2.7 เด็กออทิสติก
2.8 เด็กอัจฉริ ยะ
กรมสุ ขภาพจิต (2546 ก : 13) ได้ระบุไว้ว่า การคัดกรองนักเรี ยนมี ประเด็นทีควร
คํานึงถึงในการปฏิบตั ิดงั นี
2.1 การจัดกลุ่มนักเรี ยนนี มีประโยชน์ต่อครู ทีปรึ กษาในการหาวิธีการเพือดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการแก้ไขปั ญหา ให้ตรงกับปั ญหาของนักเรี ยนยิงขึน และมีความ
รวดเร็ วในการแก้ไขปั ญหา เพราะมีขอ้ มูลของนักเรี ยนในด้านต่างๆ ซึ งหากครู ทีปรึ กษาไม่ได้คดั กรอง
นักเรี ยนเพือจัดกลุ่มแล้ว ความชัดเจนในเป้ าหมายเพือการแก้ไขปั ญหาของนักเรี ยน จะมีน้อยลง
มีผลต่อความรวดเร็ วในการช่วยเหลือ ซึ งบางกรณี จาํ เป็ นต้องแก้ไขโดยเร่ งด่วน
2.2 แนวทางการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เพื อการคัด กรองนั ก เรี ยน การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล
เพื อการคัดกรองนัก เรี ย นนัน ให้อ ยู ่ใ นดุ ล ยพินิ จ ของครู ที ปรึ ก ษาและยึดถื อเกณฑ์ก ารคัดกรอง
นัก เรี ย นของโรงเรี ยนเป็ นหลักด้วย ดังนันโรงเรี ยนจึ งควรมี การประชุ มครู เพื อการพิ จารณาเกณฑ์
การจัดกลุ่ มนัก เรี ยนร่ วมกัน เพื อให้มี ม าตรฐานหรื อแนวทางการคัดกรองนัก เรี ยนที เหมื อนกัน
เป็ นที ยอมรั บ ของครู ใ นโรงเรี ย น รวมทังให้ มี ก ารกํา หนดเกณฑ์ ว่า ความรุ น แรงหรื อ ความถี
ของพฤติกรรมเท่าใดจึงจัดอยูใ่ นกลุ่มเสี ยงหรื อกลุ่มมีปัญหา
2.3 ผลการคัด กรองนัก เรี ย น ครู ที ปรึ ก ษาต้อ งระมัด ระวัง อย่า งยิ งที จะไม่ ท าํ ให้
นักเรี ยนรับรู ้ได้วา่ ตนถูกจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มเสี ยงหรื อกลุ่มมีปัญหา ซึ งมีความแตกต่างจากกลุ่มปกติ
โดยเฉพาะวัยรุ่ นทีมีความไวต่อการรับรู ้ (Sensitive) แม้ว่านักเรี ยนจะรู ้ ตวั ดี ว่า ขณะนีตนมีพฤติกรรม
อย่างไรหรื อประสบกับปั ญหาใดก็ตาม และเพือเป็ นการป้ องกันการล้อเลี ยนในหมู่เพือนอีกด้วย
ดังนันครู ที ปรึ กษาต้องเก็ บผลการคัดกรองนักเรี ยนเป็ นความลับ นอกจากนี ครู ที ปรึ กษาควรมี การ
ติดตามและประสานงานกับผูป้ กครองเพือการช่ วยเหลื อนักเรี ยน ซึ งก็ตอ้ งระมัดระวังการสื อสาร
ทีให้เกิดความรู ้สึกว่า บุตรหลานของตนถูกจัดอยูใ่ นกลุ่มทีผิดปกติ แตกต่างจากเพือนนักเรี ยนอืน ๆ
ทีอาจมีผลเสี ยต่อนักเรี ยนในภายหลังได้ โรงเรี ยนต้องจัดกิจกรรมเพือส่ งเสริ มและพัฒนาเด็กเหล่านี
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
จากที กล่ า วมาข้า งต้น พอสรุ ปได้ว่ า การคัด กรองนัก เรี ยนต้อ งพิ จ ารณาข้อ มู ล
นัก เรี ย นในด้า นต่ า งๆ เพื อจัด กกลุ่ ม นัก เรี ย นตามเกณฑ์ ที โรงเรี ย นกํา หนดหรื อ ตามดุ ล ยพิ นิ จ
ของครู ที ปรึ กษา ซึ งครู ต้องเก็ บเป็ นความลับในกลุ่ มเสี ยงหรื อกลุ่ มมี ปั ญหา ครู ทีปรึ กษาควรมี การ
ติดตามและประสานงานกับผูป้ กครอง โรงเรี ยน เพือการช่วยเหลือนักเรี ยน ส่ งเสริ ม และพัฒนานักเรี ยน
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
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3. การส่ งเสริ มนักเรี ยน
การส่ งเสริ ม นักเรี ยน เป็ นการสนับสนุ นให้นักเรี ยนทุ กคนที อยู่ในความดู แลของ
ครู ทีปรึ กษาไม่ว่าจะเป็ นนักเรี ยนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี ยงหรื อกลุ่มมีปัญหา ให้เป็ นบุคคลทีมีคุณภาพ
มีความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ งจะช่ วยป้ องกันไม่ให้นักเรี ยนที อยู่ในกลุ่ มปกติ กลายเป็ นนักเรี ยน
กลุ่มเสี ยงหรื อกลุ่มมีปัญหาและเป็ นการช่ วยเหลื อนักเรี ยนกลุ่มเสี ยงหรื อกลุ่มมีปัญหากลับมาเป็ น
นักเรี ยนกลุ่มปกติ มีพฤติกรรมดีขึนตามทีโรงเรี ยนหรื อชุ มชนคาดหวังต่อไป วิธีการและเครื องมือ
เพือการส่ งเสริ มนักเรี ยน มีหลายวิธีทีโรงเรี ยนสามารถดําเนิ นการได้ แต่มีกิจกรรมหลักสําคัญทีโรงเรี ยน
ต้องดําเนินการ คือ
3.1 การจัดกิจกรรมโฮมรู ม (Homeroom)
กรมสุ ขภาพจิ ต (2546 ข : 18) ได้ระบุไว้ว่า กิ จกรรมโฮมรู ม เป็ นกิ จกรรมที
ดําเนินการเพือการส่ งเสริ มนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล หรื อเป็ นกลุ่มก็ได้ซึงสถานทีทีใช้จดั กิจกรรมโฮมรู ม
อาจเป็ นที ห้ องเรี ยน หรื อนอกห้ องเรี ยน ให้ มี บรรยากาศเสมื อนบ้านที มี ครู ที ปรึ กษาและนักเรี ยน
เป็ นดังสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน มีการทํากิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ต่อนักเรี ยนในด้านต่างๆ เช่น
การรู ้จกั ตนเองของนักเรี ยน การรู ้จกั ผูอ้ ืนและสิ งแวดล้อม มีทกั ษะการตัดสิ นใจ ทักษะการปรับตัว
และการวางแผนชีวติ เป็ นต้น กิจกรรมเหล่านีครู และนักเรี ยนควรมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมด้วยกัน
ประโยชน์ของการจัดกิ จกรรมโฮมรู ม จะช่ วยให้ครู ทีปรึ กษารู ้ จกั นักเรี ยนมากขึน สามารถส่ งเสริ ม
ความสามารถและป้ องกันปั ญหาของนักเรี ยนได้อีกด้วย
ธัญสมร คเชนทร์ เดชา (2552 : 53) ได้กล่ าวถึ ง หลักการจัดกิ จกรรมโฮมรู ม
ไว้ดงั นี การดําเนิ นการจัดกิ จกรรมโฮมรู มควรได้รับการสนับสนุ นจากผูบ้ ริ หารและความร่ วมมื อ
จากครู ทีปรึ กษา การตังจุดมุ่งหมายควรเกิ ดจากการพิจารณาร่ วมกันจากคณะทํางาน ผูท้ ีเกี ยวข้อง
สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของผูเ้ รี ยน เวลาทีเหมาะสมประมาณ 45นาที/สัปดาห์
จากที กล่ าวมาข้างต้นพอสรุ ปว่า การจัดกิ จกรรมโฮมรู มเป็ นกิ จกรรมที ทําให้
นัก เรี ย นได้รู้จกั ตนเองของนัก เรี ย น การรู ้ จกั ผูอ้ ื นและสิ งแวดล้อม มี ท กั ษะการตัดสิ นใจ ทัก ษะ
การปรั บตัวและการวางแผนชี วิต ช่ วยส่ งเสริ มความสามารถของนักเรี ยน ทําให้ครู ทีปรึ กษารู ้ จกั
นักเรี ยนมากขึน ซึ งครู และนักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการดําเนินกิจกรรม
3.2 การจัดประชุมผูป้ กครองชันเรี ยน (Classroom Meeting)
กรมสุ ขภาพจิต (2546 ข : 20) ได้ระบุไว้ว่า การจัดประชุ มผูป้ กครองชันเรี ยน
เป็ นการพบปะกั น ระหว่ า งครู ที ปรึ กษากั บ ผู ้ป กครองนั ก เรี ยนเพื อสร้ า งความสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี
ต่ อกัน และร่ วมมื อกันดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยน ระหว่างบ้า น โรงเรี ย นและผู ป้ กครองด้ว ยกัน
การประชุ มผูป้ กครองดังกล่าวจะทําให้นกั เรี ยนได้รับความเอาใจใส่ จากผูป้ กครองมากขึน ทังการ
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ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีคุณภาพ มีความสามารถมากยิงขึน หรื อร่ วมมือกับทางโรงเรี ยนในการป้ องกัน
หรื อแก้ไขปั ญหาของนักเรี ยน แนวดําเนิ นการ ครู ทีปรึ กษาควรจัดประชุ ม อย่า งน้อยภาคเรี ย นละ
1 ครั ง ซึ งการประชุ ม นี การรายงานสิ งต่า งๆ ที เกี ยวข้อ งกับ ตัวนัก เรี ย นให้ผูป้ กครองทราบ
เพียงอย่างเดี ยว แต่เป็ นการจัดกิจกรรมต่างๆ ทีจะทําให้ผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการดูแลช่ วยเหลื อ
ให้มากยิงขึน ดังนัน สิ งสําคัญควรตระหนัก ในการจัดกิ จกรรมประชุมก็คือ
3.2.1 การเตรี ยมการ ครู ที ปรึ กษาควรเตรี ยมความพร้ อ มก่ อ นการประชุ ม
ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลของนักเรี ยนแต่ละคนและกิ จกรรมที จะดําเนิ นการ โดยกําหนด
วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมทีชัดเจน
3.2.2 การสื อสาร ครู ที ปรึ ก ษาควรระมัด ระวัง คํา พูด ที ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรู ้ สึ ก
ทางลบหรื อต่อต้านจากผูป้ กครอง เช่น การตําหนิ นกั เรี ยนหรื อผูป้ กครอง การแจ้งข้อบกพร่ องของ
นัก เรี ย นในที ประชุ ม หรื อ จะเป็ นการส่ ว นตัว ก็ต าม แต่ค วรเป็ นการพูด ที แสดงถึ ง ความเข้า ใจ
ในตัวนักเรี ยน แสดงถึ งความห่ วงใยใส่ ใจของครู ทีมี ต่อนักเรี ยนทุกคนและอาศัยกิ จกรรมที จะทําให้
ผูป้ กครองตระหนักในความรับผิดชอบและต้องการปรับปรุ งหรื อแก้ไข ในส่ วนทีบกพร่ องของนักเรี ยน
3.2.3 การจัดกิจกรรมในการประชุ ม ควรเริ มด้วยการสร้างความคุน้ เคยระหว่าง
ผูป้ กครองด้วยกันก่ อน จึ งควรมี กิ จกรรมอื นๆ ให้ผูป้ กครองได้แสดงความคิ ดเห็ น ซึ งเป็ นสาระ
ทีเป็ นประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
3.2.4 การสรุ ปผลและบันทึ กหลักฐานการประชุ มผูป้ กครอง ในการประชุ ม
แต่ละครัง ครู ทีปรึ กษาควรมีการสรุ ปผลและจัดทําเอกสารเป็ นหลักฐาน เพือประโยชน์ ดังนี
1) เป็ นหลักฐานในการจัดประชุมแต่ละครัง
2) เป็ นข้อมูลสําหรับการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนต่อไป
3) เป็ นข้อมูลสําหรับการจัดประชุ มให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูป้ กครองในครังต่อไป
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2547 : 48) ได้ระบุขอ้ ควรตระหนัก
ในการดําเนินกิจกรรมผูป้ กครองชันเรี ยน ดังนี
1. การจัด กิ จ กรรมประชุ ม ผู ้ป กครองชั นเรี ย น ครู ป ระจํา ชั น/ครู ที ปรึ ก ษา
ควรระมัดระวังคําพูดทีก่อให้เกิดความรู ้สึกทางลบ หรื อการต่อต้านจากผูป้ กครอง เช่น การตําหนิ
นักเรี ยน หรื อผูป้ กครอง การแจ้งข้อบกพร่ องของนักเรี ยนในทีประชุม
2. ครู ประจําชัน/ครู ทีปรึ กษา ควรใช้คาํ พูดทีแสดงถึงความเข้าใจในตัวนักเรี ยน
แสดงถึงความห่วงใย เอาใจใส่ ของครู ทีมีต่อนักเรี ยนทุกคน
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3. ครู ป ระจํา ชัน/ครู ที ปรึ ก ษา ควรนํา กิ จ กรรมที ช่ ว ยกระตุ ้น ให้ ผู ้ป กครอง
ตระหนักในความรั บผิดชอบและต้องการปรับปรุ ง แก้ไขในส่ วนทีบกพร่ องของนักเรี ยนร่ วมกับ
สถานศึกษา
4. การจัดกิ จกรรมส่ ง เสริ มพัฒ นาศัก ยภาพของนั ก เรี ยน ควรเป็ นกิ จ กรรม
ทีหลากหลายตามความสนใจของนักเรี ยน เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็ นต้น
กรมสุ ขภาพจิต (2544 : 155 - 161) ได้เสนอแนะกิ จกรรมส่ งเสริ มนักเรี ยน
ไว้ดงั นี
1. กิจกรรมสร้างความคุน้ เคย
1.1 สาระสําคัญคือการทีคนเรามาอยู่รวมกัน จําเป็ นต้องทําความรู ้ จกั คุ น้ เคย
กันเพือเป็ นพืนฐานการสร้างสัมพันธภาพ และปรับตัวให้อยูด่ ว้ ยกันอย่างมีความสุ ข
1.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมสร้างความคุน้ เคยเพือให้ครู และนักเรี ยนได้รู้จกั
คุน้ เคยกันรวมทังเพือให้นกั เรี ยนได้รู้จกั กันและกันมากขึน
1.3 การดําเนินกิจกรรมให้นกั เรี ยนแต่ละคนแนะนําตัวเอง เช่น ชื อจริ ง ชื อเล่น
เป็ นต้น
1.3.1 ให้นกั เรี ยนจับคู่สัมภาษณ์เพือนแล้วจับกลุ่มสัมภาษณ์เพิมขึน
1.3.2 ให้นกั เรี ยนบอกประโยชน์ทีได้รับเพิมเติมจากการร่ วมกิจกรรม
หมายเหตุ ในห้องเรี ยนทีนักเรี ยนรู ้จกั กันแล้ว อาจมีการเปลียนกิจกรรม
ทีมีรายละเอียดเพิมมากขึน ตามทีอาจารย์ทีปรึ กษาจะเห็นสมควร
2. กิจกรรมความดี และความสามารถทีมี
2.1 สาระสําคัญคือการทีบุคคลได้มองเห็นความดี สิ งทีดีหรื อความสามารถ
พิเศษของตนเอง จะทําให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เห็ นคุณค่าของตนเอง ซึ งจะเป็ นพืนฐาน
ของการพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
2.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมความดี ความสามารถทีมีคือ เพือให้นกั เรี ยน
ตระหนัก ถึ ง ความดี และความสามารถพิ เ ศษของตน และเพื อให้นัก เรี ย นเกิ ดความภาคภู มิ ใ จ
ในตนเอง
2.3 การดําเนินกิจกรรม
2.3.1 ให้นกั เรี ยนแต่ละคนเล่าถึ งงานอดิ เรกของตนเอง โดยอาจเสนอ
เป็ นการเล่าเรื องหรื อแสดงท่าทางโดยใช้ภาษาใบ้ แล้วให้เพือนทาย
2.3.2 ให้ นัก เรี ย นแต่ ล ะคนเล่ า ถึ ง ความสามารถพิ เศษด้า นต่ า ง ๆ
ของตนเอง หากไม่มีครู และเพือนนักเรี ยนช่วยกันให้กาํ ลังใจ และช่วยกันบอกถึงกิจกรรม หรื อสิ งที
นักเรี ยนทําได้ดี

27
2.3.3 ให้นกั เรี ยนเล่าการกระทําของตนทีรู ้สึกประทับใจหรื อประสบการณ์
ทีทําให้ภาคภูมิใจ
2.3.4 ให้นกั เรี ยนร่ วมกันสรุ ปถึงข้อคิดทีได้จากการร่ วมกิจกรรมครังนี
3. กิจกรรมใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน
3.1 สาระสําคัญ คือ โลกปั จจุบนั เป็ นโลกของข้อมูลข่าวสารทีเปลียนแปลง
อยู่ตลอดเวลา จําเป็ นที เราทุ กคน โดยเฉพาะเด็กวัยเรี ยนจะต้องติ ดตามข่าวสารเพือให้มีความรู ้
ข้อมูลใหม่ๆ รู ้ เท่าทันต่อการเปลี ยนแปลงของโลก และสามารถนําข้อมูลข่าวสารต่างๆ มาใช้
ให้เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยน และการดําเนินชีวติ ประจําวัน
3.2 วัตถุประสงค์ของกิ จกรรมใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน คือ เพือให้นกั เรี ยนตระหนักถึ ง
ความสํา คัญ ในการใฝ่ หาข้อมูลความรู ้ ทีเป็ นประโยชน์นอกตําราเรี ยน และเพือให้นกั เรี ยนรู ้ จกั
วิธีการแสวงหา และเลือกใช้ขอ้ มูลข่าวสารอย่างเหมาะสม
3.3 การดําเนิ นกิจกรรม
3.3.1 ให้นกั เรี ยนร่ วมกันอภิปรายถึ งข้อดี - ข้อเสี ยของการรับรู ้ ขอ้ มูล
ข่าวสารต่างๆ ทีเกิดขึนในชีวติ ประจําวัน
3.3.2 ให้นกั เรี ยนนําข่าว หรื อข้อมูลความรู ้จากสิ งตีพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
หรื ออืนๆ มาเล่าให้เพือนๆ ฟัง พร้อมทังวิเคราะห์ขอ้ คิดทีได้ แล้วครู นาํ อภิปรายซักถาม
3.3.3 ให้ นั กเรี ยนที มี ประสบการณ์ จากการสื อสารทางอิ นเทอร์ เน็ ต
มาเล่ า ประโยชน์ หรื อสิ งไม่ ดีที ได้รับจาการใช้อินเทอร์ เน็ ต และให้อภิ ปรายร่ วมกันถึ ง ข้อควร
ระมัดระวังในการใช้อินเทอร์ เน็ต
3.3.4 ให้ นัก เรี ย นร่ ว มกัน สรุ ป ประโยชน์ ที ได้รั บ จากการมี นิ สั ย ใฝ่ รู ้
ใฝ่ เรี ยน และรักการแสวงหาความรู ้อนั เป็ นประโยชน์นอกตําราเรี ยน
4. กิจกรรมการพัฒนาตนเองด้านการเรี ยน
4.1 สาระสําคัญคือ การส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้สํารวจและรู ้จกั ตนเองในเรื อง
การเรี ยน จะช่วยให้นกั เรี ยนมองเห็นแนวทางในการพัฒนาตนเองด้านการเรี ยนให้ประสบผลสําเร็ จ
4.2 วัตถุ ประสงค์ของกิ จกรรมการพัฒนาตนเองด้านการเรี ยนคือ เพือให้
นักเรี ยนได้ประเมินตนเองในด้านการเรี ยน และสามารถบอกวิธีทีจะพัฒนาตนเองในด้านการเรี ยน
4.3 การดําเนินกิจกรรม
4.3.1 ครู อธิ บายเกณฑ์การจบหลักสู ตร
4.3.2 ให้นกั เรี ยนรายงานการแก้ไข 0, ร, มส และ มผ สําหรับนักเรี ยน
ทีมีผลการเรี ยนดังกล่าว
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4.3.3 ให้ นั ก เรี ยนรายงานผลการเรี ยนเฉลี ยรายวิ ช าแต่ ล ะภาคเรี ยน
โดยเสนอเป็ นกราฟแท่ง
4.3.4 ให้นักเรี ยนที ได้ผ ลการเรี ยนดี ในแต่ละรายวิชาเล่ า วิธีก ารเรี ย น
ทีทําให้ประสบผลสําเร็ จ
4.3.5 ครู นาํ อภิปรายเรื องการแบ่งเวลาในการทําการบ้าน การดูหนังสื อ
การทํากิจกรรมนอกหลักสู ตร การอ่านและบันทึกย่อ การช่วยงานผูป้ กครอง ฯลฯ
5. กิจกรรมการผ่อนคลายความเครี ยด
5.1 สาระสําคัญคือ ความเครี ยดเกิดขึนได้กบั คนทุกเพศ ทุกวัย ซึ งหาก
นักเรี ยนรู ้เท่าทันและขจัดออกไปได้ยงเร็
ิ วเท่าไร ก็จะทําให้สุขภาพจิตดีขึนเท่านัน แต่หากปล่อยให้
สะสมมากขึ น จะส่ ง ผลให้ เกิ ดความเปลี ยนแปลงทังร่ างกายและจิ ตใจทําให้ขาดความสุ ขในการ
ดําเนินชีวติ และความสามารถ ในการเรี ยนลดลง ตลอดจนส่ งผลกระทบต่อคนรอบข้างได้อีกด้วย
5.2 วัตถุ ประสงค์ข องกิ จ กรรมการผ่อ นคลายความเครี ย ดคือ เพื อให้
นัก เรี ย นตระหนัก ถึ ง ความสํ า คัญของการผ่อนคลายความเครี ย ด และรู ้ วิธี ใ นการผ่อนคลาย
ความเครี ยดการดําเนินกิจกรรม
5.2.1 ขออาสาสมัครนักเรี ยนเล่าถึงสถานการณ์ทีตนเองเกิดความเครี ยด
และวิธีการจัดการกับความเครี ย ดนัน แล้วอภิป รายร่ วมกันถึง สาเหตุ และผลของความเครี ยด
รวมทังแนวทางการขจัดความเครี ยด
5.2.2 ครู นาํ เสนอเทคนิ คการผ่อนคลายความเครี ยดเบืองต้น และให้
นักเรี ยนฝึ กปฏิ บตั ิตามครู แล้วนําไปใช้กบั ตนเอง เช่ น การผ่อนคลายกล้ามเนื อ การฝึ กหายใจ
เพือคลายเครี ยด เป็ นต้น
จากที กล่ า วมาข้า งต้น พอสรุ ป ได้ว่ า การส่ ง เสริ ม นัก เรี ย นเป็ นการสนับ สนุ น ให้
นักเรี ยนเป็ นบุคคลทีมีคุณภาพ เกิ ดความภาคภูมิใจในตนเอง ช่ วยป้ องกันและช่ วยเหลื อนักเรี ยน
กลุ่ ม เสี ยงกลุ่ ม มี ปั ญหากลับ มาเป็ นกลุ่ ม ปกติ ครู ที ปรึ ก ษาจึ ง ควรมี ก ารวางแผนการจัดกิ จกรรม
การดําเนิ นกิ จกรรม และทําการประเมินผลการจัดกิ จกรรมด้วย ซึ งกิ จกรรมโฮมรู ม การประชุ ม
ผูป้ กครองชันเรี ยนและการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ ม ในรู ปแบบอื นๆ ที หลากหลาย ถื อเป็ นกิ จกรรม
การส่ งเสริ มนักเรี ยนในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนทีสําคัญมาก
4. การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
กรมสุ ขภาพจิต (2546 ข : 22) ได้ระบุ ความสําคัญการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาว่า
ในการดู แลช่วยเหลือนัก เรี ย น ครู ที ปรึ กษาควรให้ค วามเอาใจใส่ กบั นักเรี ยนทุ กคนเท่าเทียมกัน
แต่สาํ หรับนักเรี ยนกลุ่มเสี ยงหรื อกลุ่มมีปัญหานันจําเป็ นอย่างมากทีต้องให้ความดูแลใส่ ใจอย่างใกล้ชิด
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และหาวิธีการช่วยเหลือทังการป้ องกันและการแก้ปัญหาโดย ไม่ปล่อยปละละเลยนักเรี ยนจนกลายเป็ น
ปั ญหาของสังคม การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาของนักเรี ยนจึ ง เป็ นภาระงานที ยิงใหญ่ และมี คุณค่ า
อย่างมากในการพัฒนาให้นักเรี ยนเติ บโตเป็ นบุ คคลที มี คุณภาพของสังคมต่อไป นอกจากนี ทุ กครั ง
ของการช่ วยเหลื อนักเรี ย น ควรมี การบันทึ กไว้เป็ นหลักฐานด้วย การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ให้กบั นักเรี ยนนัน มีหลายเทคนิควิธีการ แต่สิงที ครู ทีปรึ กษาจําเป็ นต้องดําเนินการ ได้แก่
4.1 การให้ก ารปรึ ก ษาเบื องต้น กับ นัก เรี ย น เป็ นการช่ วยเหลื อผ่อนคลายปั ญ หา
ให้ลดน้อยลงทังด้านความรู ้สึก ความคิด และการปฏิบตั ิตนของนักเรี ยน โดยมุ่งหวังให้นกั เรี ยน
มีการเปลี ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางทีดีงาม หรื อพึงประสงค์ ปั จจัยสําคัญทีช่วยให้การปรึ กษา
มีประสิ ทธิ ภาพในการช่ วยเหลือนักเรี ยน ครู ทีปรึ กษาควรมีความรู ้ และทักษะพืนฐานเกียวกับจิตวิทยา
วัยรุ่ น ความต้องการพืนฐานของมนุ ษย์ กระบวนการและทักษะการปรึ กษาเบืองต้น (การใช้คาํ ถาม
การสร้างสัมพันธภาพ การรับฟั งทังเนื อหาและความรู ้สึก การช่วยเหลือแก้ไขปั ญหา) แนวทางการ
แก้ไขปั ญหาของนักเรี ยนในแต่ ละลักษณะปั ญหา (ด้านการเรี ยน สุ ขภาพครอบครั ว หรื อการใช้
สารเสพติด การพนัน หนีเรี ยน เป็ นต้น)
4.2 แนวการดํา เนิ นการ ครู ทีปรึ กษาควรมีความพร้อมในการให้การปรึ กษาช่วยเหลือ
นักเรี ยนด้วยความรู ้ สึก ที ดี ต่อนักเรี ยน ตังแต่เริ มต้นจนจบการปรึ กษาโดยมีกระบวนการในการ
ปรึ กษาคือ การสร้างสัมพันธภาพ พิจารณาและทําความเข้าใจปั ญหา กําหนดวิธีการและดําเนิ นการ
แก้ไขปั ญหา
4.3 การให้คาํ ปรึ กษา (Counseling) มีเทคนิคการให้คาํ ปรึ กษา ดังนี
4.3.1 สร้ างสัมพันธภาพ (Rapport) ความพร้ อมทางร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ
การแสดงออกทางบุคลิกภาพ สี หน้าท่าทาง คําพูด นําเสี ยง การรู ้จกั รับฟั ง ตังใจ ยินดีให้คาํ ปรึ กษา
ช่วยเหลือ ให้ผรู ้ ับคําปรึ กษาเกิดความไว้วางใจ มีสัมพันธภาพทีดีต่อกันและไม่ใช่เป็ นสัมพันธภาพ
ส่ วนตัว แต่เป็ นสัมพันธภาพในบทบาทของการให้คาํ ปรึ กษา
4.3.2 สร้ างบรรยากาศทีผ่อนคลาย (Relax) การสามารถสังเกต บุคคลการจัด
สถานที สิ งแวดล้อมที เป็ นสั ดส่ วน การกําหนดระยะเวลาที การพู ดคุ ย ไม่ เร่ งรั ด ไม่ เคร่ งเครี ยด
สร้ า งบรรยากาศสิ งแวดล้อ มที ทํา ให้ ผูร้ ั บ คํา ปรึ ก ษารู ้ สึ ก ผ่อ นคลาย ทังทางร่ า งกายและจิ ต ใจ
ในการรับคําปรึ กษา
4.3.3 ให้ส ามารถระบายความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด (Release)
การให้โอกาสผูร้ ั บ
คําปรึ กษา ได้พูดระบายความรู ้สึกนึ กคิด ความวิตกกังวล ความขัดแย้ง ความทุกข์ ปั ญหาทีเกิดขึน
โดยรั บฟั งไม่โต้แย้งไม่ประเมินตัดสิ น หรื อแสดงความคิดเห็ น ไม่เห็ นด้วย หรื อ เข้าข้างฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึง
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4.3.4 สร้ างความมันใจ (Reassure) การให้ผูร้ ับคําปรึ กษามีความมันใจ เชื อมัน
ในการมารับ คํา ปรึ ก ษา ให้ก ํา ลัง ใจ ชี ให้เ ห็น ว่า ปั ญ หาสามารถแก้ไ ขได้ โดยผู ใ้ ห้ค าํ ปรึ ก ษา
มีความพร้อม เข้าใจ เต็มใจในการช่วยเหลือ แก้ไขปั ญหาร่ วมกับผูร้ ับคําปรึ กษา
4.3.5 สร้ างข้อมูล ความคิดใหม่ (Re - Educate) การให้ขอ้ มูลใหม่แก่ผูร้ ับ
คําปรึ กษาให้มีความคิดอย่างมีเหตุผล ให้เข้าใจตนเอง เข้าใจผูอ้ ืน เข้าใจปั ญหา สาเหตุ ความต้องการ
ของตนเอง มีความคิดทีถูกต้องตามความเป็ นจริ ง
4.3.6 เสริ มสร้างความคิดสร้างสรรค์ (Recreate) การกระตุน้ ให้ผรู ้ ับคําปรึ กษา
มีความคิดทางบวก มีความหวัง แรงจูงใจ มองเห็นคุณค่าความสามารถ ศักยภาพ ข้อดีของตนเอง
ชี ให้เห็ นถึ งวิธี การ ทิ ศทางในการปฏิ บ ตั ิ ทางเลื อกทางออกในการแก้ไขปั ญหาที เหมาะสมอย่า งมี
เป้ าหมาย
4.4 คุณสมบัติของผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา
4.4.1 บุ คลิ กภาพเหมาะสม ลักษณะสี หน้า ท่ าทาง ยิมแย้ม เป็ นมิ ตร ดู อบอุ่ น
มันคง เป็ นตัวของตัวเอง คําพูด นําเสี ยงในการใช้ภาษา การสื อสารทีนุ่มนวล ลักษณะอารมณ์จิตใจ
สุ ขภาพจิตดี เต็มใจ พร้อมทีจะยอมรับ มีความสงบมันคง หนักแน่น มีความจริ งใจและสามารถ
ยืดหยุน่ ยอมรับการเปลียนแปลงได้อย่างมีเหตุผล
4.4.2 ทัศนคติ ที ดี มี ท ัศนคติ ที ดี ต่ อผู ้รั บคําปรึ กษา ยอมรั บ เข้าใจธรรมชาติ
ของบุคคลแต่ละช่วงวัย เห็นคุณค่า ศักยภาพของบุคคล มีทศั นคติทีดีในการมองปั ญหาว่าสามารถ
แก้ไขได้ สามารถมองหาศักยภาพของบุคคลทีเกียวข้อง ศักยภาพของสิ งแวดล้อม ในการนํามาส่ งเสริ ม
เอืออํานวย ให้การช่วยเหลือแก้ไขปั ญหา
4.4.3 มนุ ษยสั มพันธ์ ที ดี มี ความสามารถในการสร้ างสั มพันธภาพกับผูอ้ ื นได้
มีทกั ษะในการสื อสาร รับฟั ง สังเกต เข้าใจความคิด ความรู ้ สึก ความหมายของสี หน้า ท่าทาง
คําพูดของผูอ้ ืนได้ สามารถแสดงออก สื อสาร ด้วยความจริ งใจ เป็ นมิตร ให้ผูร้ ับคําปรึ กษาเข้าใจ
มีความอบอุ่นใจ มีแรงจูงใจและศรัทธาในการรับคําปรึ กษา
4.4.4 วุฒิภาวะทางอารมณ์ เหมาะสม การแสดงพฤติ กรรม ความคิ ด อารมณ์
จิ ตใจเหมาะสมกับ อายุ และบทบาทหน้า ที โดยสอดคล้องกับเวลา สถานการณ์ และกับบุ คคล
สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ มีเหตุผลทีถูกต้อง เหมาะสม รู ้จกั หาข้อมูลในการพิจารณา วิเคราะห์
ประเมิน ไม่ด่วนสรุ ป ไม่ยึดความรู ้ สึกนึ กคิดของตนเองเป็ นศูนย์กลาง สามารถยืดหยุ่น ยอมรับ
ข้อมูล ข้อเท็จจริ ง เพือการปรับเปลียนได้
4.4.5 มี จ รรยาบรรณ มี ค วามศรั ท ธา รั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานในบทบาทหน้ า ที
รับผิดชอบต่อบุคคล หน่ วยงานและสังคมทีเกี ยวข้องในขอบเขตความสามารถ ปฏิบตั ิตนโดยการ
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ยึดหลักจรรยาบรรณ มีคุณธรรม พรหมวิหาร 4 และสามารถรักษาความลับของบุคคล ไม่มีอคติ
ในการให้คาํ ปรึ กษา รักษาประโยชน์สิทธิ ของผูร้ ับคําปรึ กษา
กรมสุ ขภาพจิต (2545 : 178 - 180) ได้เสนอแนะการจัดกิจกรรมการป้ องกัน และแก้ไข
ปั ญหาของนักเรี ยน ไว้ดงั นีคือ
1. กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
เป็ นการจัดกิ จกรรมนอกเวลาเรี ยน ไม่ใช่ ในคาบเรี ยน โดยส่ วนใหญ่จึงเป็ น
เวลาเช้าก่อนเข้าแถว หรื อเวลาเย็นหลังโรงเรี ยนเลิ กแล้ว การจัดกิ จกรรม อาจจัดทําเป็ นชมรม
เป็ นโครงการ หรื อเป็ นงานของโรงเรี ยน โดยมี ครู ทีปรึ กษากับนักเรี ยนร่ วมกันพิจารณาเลื อก
กิจกรรมให้เหมาะสมกับตัวนัก เรี ย น และความต้อ งการของนัก เรี ย น โรงเรี ย นควรมี กิ จ กรรม
ให้น ัก เรี ย นได้เ ลื อ กอย่า งหลากหลาย ซึ งนักเรี ยนอาจเข้าร่ วมกิ จกรรมในฐานะสมาชิ ก หรื อเป็ น
ผูร้ ่ วมจัดกิ จกรรม หรื อเป็ นผูร้ ั บผิดชอบจัดกิ จกรรมเอง โดยมีครู เป็ นที ปรึ กษา การที โรงเรี ยน
มีแหล่งเรี ยนรู ้ อย่างเพียงพอกับจํานวนนักเรี ยนทีจะใช้ศึกษาค้นคว้า เรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองก็จะเอืออํานวย
ให้การจัดกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรเป็ นไปอย่างกว้างขวางมากขึน และหากโรงเรี ยนมี เทคโนโลยี
ทันสมัย ก็จะจูงใจให้นกั เรี ยนมาร่ วมกิจกรรมมากขึนด้วย
วัตถุประสงค์ของกิ จกรรมเสริ มหลักสู ตรคือนักเรี ยนได้ใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า
เกิ ดประโยชน์ต่อตนเองและส่ วนรวม นัก เรี ย นเห็ นคุ ณ ค่า ภาคภูมิใ จในตนเอง จากการ
แสดงออกถึ งความสามารถทีตนมี รวมทังช่วยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีทกั ษะทางสังคมทีดี
2. กิจกรรมในห้องเรี ยน
เป็ นการจัดกิจกรรมในห้องเรี ยน ซึ งส่ วนใหญ่เป็ นกิจกรรมกลุ่มทีช่วยให้นกั เรี ยน
ทุกคนมีส่วนร่ วม มีบทบาทในกลุ่ม และได้เรี ยนรู ้ มากกว่าเนื อหาวิชา การจัดการเรี ยนการสอน
ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ (Child Center) หรื อการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม (Participatory Learning)
จึงเป็ นส่ วนสําคัญของการจัดกิจกรรมในห้องเรี ยน
วัตถุ ประสงค์ของกิ จกรรมในห้องเรี ยน คื อ การช่ วยให้นักเรี ยนเพิมพูนทักษะ
ทางสังคม นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันทําให้มีการเรี ยนรู ้ทีเร็ วขึน และนักเรี ยนเกิดความรู ้สึกภูมิใจ
ในตนเอง จากการได้ทาํ กิจกรรมกลุ่ม หรื อได้ช่วยงานครู ในห้องเรี ยน
3. กิจกรรมเพือนช่วยเพือน
เป็ นกิ จกรรมที ครู ที ปรึ กษาต้องพิ จารณาจับคู่ นักเรี ยนให้ เหมาะสมกัน ทังด้าน
ความสามารถบุคลิกภาพ เพือให้สามารถช่วยเหลือกันได้จริ ง และไม่มีปัญหาในการจับคู่ หรื อถูกข่มขู่
ถูกแกล้งจากเพือนทีตนดูแล นักเรี ยนทังคู่ตอ้ งสมัครใจทีจะจับคูกนั และยินดี ให้หรื อรับการดูแล
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ช่วยเหลือจากเพือนอีกคนหนึ ง ครู ทีปรึ กษาต้องสังเกตพฤติกรรมของทังคู่อยูเ่ สมอว่า ช่วยเหลือกัน
ได้หรื อไม่ มี ปัญหาอุ ปสรรคอย่างไรรวมทังควรมี การสอบถามหรื อให้คาํ แนะนําใน การจับคู่
เพือการช่วยเหลือกันอย่างสมําเสมอ
วัตถุ ประสงค์ของกิจกรรมเพือนช่วยเพือนคือ เพือให้นกั เรี ยนทีมีความสามารถ
หรื อมีจุดเด่น จุดแข็งในด้านต่าง ๆ ได้ดูแลช่วยเหลือเพือนทีด้อยกว่า และนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้การใส่ ใจ
เอือเฟื อต่อกัน และกัน รู ้จกั การให้ และการรับด้วยไมตรี
4. กิจกรรมซ่อมเสริ ม
เป็ นการแก้ปัญหาด้านการเรี ยนของนักเรี ยน ซึ งครู ในระดับชันเดียวกัน จําเป็ นต้อง
ร่ วมมือร่ วมใจกันวางแผนการสอนซ่ อมเสริ มให้แก่นักเรี ยนที เรี ยนอ่อน หรื อเรี ยนรู ้ ช้า เรี ยนรู ้
ไม่ทนั เพือน ครู ทีปรึ กษาควรมีการประสานงานขอความร่ วมมือจากครู ประจําวิชาก่อนส่ งนักเรี ยน
ไปติดต่อเพือขอเรี ยนซ่อมเสริ ม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมซ่ อมเสริ มคือ เพือช่วยให้นกั เรี ยนทีมีผลการเรี ยนไม่ดี
ได้เรี ยนเพิมเติ มจากครู ประจําวิชาทีตนเรี ยนอ่อน เรี ยนไม่ทนั เพือน เพือให้นกั เรี ยนรู ้ จกั รั บผิดชอบ
ตนเองในเรื องการเรี ยน และเพือให้นกั เรี ยนได้ใส่ ใจการเรี ยนของตนเองมากขึน
5. กิจกรรมการสื อสารกับผูป้ กครอง
เป็ นการช่ วยเหลื อนักเรี ยนโดยอาศัยความร่ วมมือจากผูป้ กครอง ซึ งครู ทีปรึ กษา
ควรมี ท กั ษะการสื อสาร และควรบอกถึ งความรู ้ สึ กห่ วงใยของครู ที มี ต่ อนักเรี ยนจากพฤติ กรรม
ทีสังเกตเห็น แทนการแจ้งว่านักเรี ยนมีปัญหาในเรื องใด เพือมิให้ผปู ้ กครองเกิดความรู ้สึกต่อต้าน
ไม่พอใจโรงเรี ยน ครู ทีปรึ กษา หรื อแม้แต่ตวั นักเรี ยนเอง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการสื อสารกับผูป้ กครองคือ เพือให้ผูป้ กครองได้เกิ ด
ความตระหนัก และมีความใส่ ใจดูแลช่วยเหลื อนักเรี ยนมากขึน และรับทราบปั ญหาของนักเรี ยน
ทีพบในโรงเรี ยน
จากทีกล่าวมาข้างต้นพอสรุ ปได้วา่ การช่วยเหลือป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาของนักเรี ยน
ต้องพิจารณาสาเหตุของปั ญหาให้ครบถ้วน และหาวิธีการช่ วยเหลื อให้เหมาะสมกับสาเหตุนนๆ
ั
ครู ทีปรึ กษา ควรจัดกิ จกรรมทีหลากหลาย เนื องจากความแตกต่างของบุคคล ดังนันการช่ วยเหลื อ
นักเรี ยนโดยเฉพาะการให้คาํ แนะนําปรึ กษาจึงไม่มีสูตรการช่วยเหลือสําเร็ จตายตัว เพียงแต่มีแนวทาง
กระบวนการหรื อทักษะการช่วยเหลือทีครู แต่ละคนสามารถเรี ยนรู ้ ฝึ กฝน เพือการนําไปใช้ให้เหมาะสม
กับแต่ละปั ญหาในนักเรี ยนแต่ละคน และประสานความร่ วมมือกับผูป้ กครองเพือให้การช่ วยเหลื อ
มีประสิ ทธิ ภาพมากขึน
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5. การส่ งต่อ
สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขันพืนฐาน (2552 : 21 - 22) ได้ระบุ ไว้ว่า
ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาของนักเรี ยน โดยครู ทีปรึ กษาตามกระบวนการแก้ปัญหา อาจมี
บางกรณี ทีปั ญหามีความยากต่อการความช่ วยเหลื อ นักเรี ยนมีพฤติกรรมไม่ดีขึน ก็ควรดําเนิ นการ
ส่ งต่อไปยังผูเ้ ชี ยวชาญเฉพาะด้านต่อไป เพือให้ปัญหาของนักเรี ยนได้รับการช่ วยเหลื ออย่างถู กทาง
และรวดเร็ วขึ น หากปล่ อยให้ เป็ นบทบาทหน้ าที ของครู ที ปรึ กษาหรื อครู คนใดคนหนึ งเท่ านัน
ความยุง่ ยากของปั ญหาอาจมีมากขึน หรื อลุกลามเป็ นปั ญหาใหญ่โตจนยากต่อการแก้ไข การส่ งต่อ
แบ่งเป็ น 2 แบบ คือ
5.1 การส่ งต่อภายใน ครู ทีปรึ กษาส่ งต่อไปยังครู ทีให้การช่วยเหลือได้ ทังนี ขึนอยูก่ บั
ลักษณะปั ญหา เช่ น ส่ งต่อครู แนะแนว ครู พยาบาล ครู ประจําวิชา หรื อฝ่ ายปกครอง เป็ นต้น
การส่ งต่อภายในหากส่ งไปยังครู แนะแนวหรื อฝ่ ายปกครองจะเป็ นการแก้ปัญหาทียากต่อการช่วยเหลื อ
ของครู ทีปรึ กษา เช่น ปั ญหาเกี ยวกับจิตใจ ความรู ้ สึก ปั ญหาเกี ยวกับพฤติกรรมซําซ้อนหรื อรุ นแรง
แต่หากเกิดกรณี ยากต่อการช่วยเหลือก็ตอ้ งส่ งต่อผูเ้ ชียวชาญภายนอกต่อไป
5.2 การส่ งต่อภายนอก ครู แนะแนว หรื อฝ่ ายปกครองเป็ นผูด้ าํ เนิ นการส่ งต่อไปยัง
เชี ยวชาญภายนอกการช่ วยเหลื อแก้ไขปั ญหาของนักเรี ยนหรื อการส่ งต่อนักเรี ยนนัน ซึ งในบางกรณี
ครู ที ปรึ กษา ดําเนิ นการได้ต งแต่
ั กระบวนการการรู ้ จ ักนักเรี ยนเป็ นรายบุ คคลหรื อการคัดกรอง
นักเรี ยนก็ได้ โดยขึนอยูก่ บั กรณี ปัญหาของนักเรี ยนแต่ละคน
สําหรับการส่ งต่อภายใน หากส่ งต่อไปยังครู แนะแนวหรื อฝ่ ายปกครอง จะเป็ นการ
แก้ไขปั ญหาที ยากต่ อการช่ วยเหลื อของครู ที ปรึ กษา เช่ น ปั ญหาเกี ยวกับจิ ตใจ ความรู ้ สึ ก
และปั ญหาพฤติกรรมทีซับซ้อนหรื อรุ นแรง เป็ นต้น ครู ทีรับต่อต้องมีการช่ วยเหลื ออย่างเป็ นระบบ
และประสานการทํางานกับผูเ้ กี ยวข้อง เพือการช่ วยเหลื อทีมีประสิ ทธิ ภาพ แต่หากเกิ ดกรณี ยาก
ต่อการช่วยเหลืออีกก็ตอ้ งส่ งต่อ ผูเ้ ชี ยวชาญภายนอกเช่นกัน ดังภาพประกอบ 3 แสดงกระบวนการ
ดําเนินงานของครู แนะแนว/ฝ่ ายปกครอง
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รับนักเรี ยนต่อจากอาจารย์ทีปรึ กษา

ให้การปรึ กษา/
ช่วยเหลือ

ดีขึน

ส่ งกลับอาจารย์ทีปรึ กษา
ให้ดูแลช่วยเหลือต่อไป

ไม่ดีขึน
พฤติกรรมของนักเรี ยนดีขึน

ประชุมปรึ กษารายกรณี
(Case Conference)

พฤติกรรมของ
นักเรี ยนดีขึนหรื อไม่

ดีขึน

ไม่ดีขึน/ยากต่อการช่วยเหลือ
ส่ งต่อผูเ้ ชียวชาญภายนอก
ภาพประกอบ 3 กระบวนการดําเนินงานเพือแก้ไขปั ญหานักเรี ยนของครู แนะแนว/ผูท้ ีเกียวข้อง
ทีมา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน. 2547 : 53
กรมสุ ขภาพจิต (2546 ข : 28) ได้เสนอแนะการส่ งนักเรี ยนไปพบครู อืนๆ เพือให้
การช่วยเหลือต่อไปนี มีแนวทางการพิจารณาในการส่ งต่อสําหรับอาจารย์ทีปรึ กษา ดังนี
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1. นักเรี ยนมี พฤติกรรมคงเดิ มหรื อไม่ดีขึน หรื อแย่ลง แม้ว่าอาจารย์ทีปรึ กษา
จะดําเนินการช่วยเหลือด้วยวิธีการใดๆ
2. นัก เรี ย นไม่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการช่ ว ยเหลื อ ของอาจารย์ที ปรึ ก ษา เช่ น
นัดให้มาพบแล้วไม่มาตามนัดอยูเ่ สมอ ให้ทาํ กิจกรรมเพือการช่วยเหลือก็ไม่ยินดีร่วมกิจกรรมใดๆ
เป็ นต้น
3. ปั ญหาของนักเรี ยนทีเป็ นเรื องเฉพาะด้าน เช่นเกียวข้องกับความรู ้สึก ความซับซ้อน
ของสภาพจิต ใจที จํา เป็ นต้อ งให้ก ารช่ ว ยเหลื อ อย่า งใกล้ชิ ด และได้รับ การบํา บัด ทางจิต วิท ยา
ควรพิจารณาส่ งต่อให้ผมู ้ ีความรู ้เฉพาะทางเพือดําเนินการให้ความ ช่วยเหลือต่อไป
กรมสามัญศึกษา (2544 : 26 - 29) ได้เสนอแนะวิธีในการดําเนิ นงานส่ งต่อนักเรี ยน
ไว้ดงั นี
1. อาจารย์ทีปรึ กษาประสานงานกับครู ทีจะช่ วยเหลื อนักเรี ยนต่อ เพือให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนโดยมีจุดประสงค์เพือให้ผรู ้ ับนักเรี ยนต่อได้เตรี ยมการในการช่วยเหลือนักเรี ยน
2. สรุ ปข้ อ มู ล ส่ วนตั ว ของนั ก เรี ยนที เกี ยวข้ อ งกั บ การช่ ว ยเหลื อ และวิ ธี ก าร
ช่ วยเหลื อที ผ่านมารวมทังผลทีเกิ ดขึนจากการช่ วยเหลื อนันให้ผูท้ ี รับการช่ วยเหลื อนักเรี ยนทราบ
โดยมีแบบบันทึกการส่ ง ต่อ หรื อแบบประสานงานขอความร่ วมมือจากผูเ้ กี ยวข้อง เพือให้ผูร้ ับ
ช่ ว ยเหลื อ นักเรี ยนต่อทราบข้อมูลเบื องต้นของนักเรี ยนและการดําเนิ นงานของอาจารย์ทีปรึ กษา
ทีผ่านมาทําให้สะดวกในการวางแผนช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างต่อเนือง
3. อาจารย์ทีปรึ กษาควรชี แจงให้นกั เรี ยนเข้าใจถึงความจําเป็ นในการส่ งต่อ โดยใช้
คําพูดทีสร้ างสรรค์ ระมัดระวังมิให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้ สึกผิด กังวล หรื อโกรธ เป็ นต้น แต่ให้
นักเรี ยนมีความรู ้ สึกทีดี จากการส่ งต่อและยินดี ไปพบครู ทีจะช่ วยเหลื อตามแต่กรณี ทีอาจารย์ทีปรึ กษา
พิจารณาว่าเหมาะสม เพือให้นกั เรี ยนเกิ ดความสบายใจ ยินดี รับการช่ วยเหลื อจากครู อืนๆ เช่ น
ครู แนะแนว ครู ฝ่ายปกครอง ครู ประจําวิชา เป็ นต้น
4. อาจารย์ทีปรึ กษานัดแนะวัน เวลา สถานทีนัดพบกับครู ทีรับช่ วยเหลือนักเรี ยน
และส่ งต่อให้เรี ยบร้อย เพือรับรู ้วนั เวลา สถานที ทีพบกัน
5. ติ ดตามผลการช่ วยเหลื อนัก เรี ย นอย่า งสมําเสมอ เพื อทราบความก้า วหน้า
ในการช่ วยเหลื อนักเรี ยน และความเปลี ยนแปลงของนักเรี ยนการส่ งต่อนักเรี ยน เป็ นกิ จกรรม
สุ ดท้ายในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน แต่ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์ทีปรึ กษา หมดภาระกับ
นักเรี ยนทีส่ งต่อไปแล้วทันที แต่เป็ นหน้าทีของอาจารย์ทีปรึ กษาทีต้องคอยสอบถาม ติดตาม ดูแล
นักเรี ยนทีได้ส่งต่อไปนันด้วย
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จากการกล่าวมาข้างต้นพอสรุ ปได้ว่า การส่ งต่อเป็ นกระบวนการช่วยเหลื อนักเรี ยน
ทีพฤติกรรมคงเดิ มและไม่ดีขึนโดยครู ทีปรึ กษาต้องประสานงานกับครู ทีจะช่ วยเหลื อสรุ ปข้อมูล
นักเรี ยน ชี แจงเหตุ ผลในการส่ งต่อเพือให้นักเรี ยนมี ความรู ้ สึกที ดี และติ ดตามผลการช่ วยเหลื อ
ซึ งการส่ งต่อมี 2 แบบ คือส่ งต่อภายใน และส่ งต่อภายนอก ไปยังผูเ้ ชียวชาญฉพาะด้านต่อไป
มาตรฐานระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2554 : 10 - 15) กําหนดไว้วา่
มาตรฐานคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน เพือการประกันคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ของสถานศึกษาและหน่วยงานทีเกียวข้องทังหมด 3 มาตรฐาน 2 ตัวชีวัด แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน
1. มาตรฐานด้านนักเรี ยนมี 1 มาตรฐาน 5 ตัวชีวัด เน้นให้นกั เรี ยนสามารถพัฒนาตนเอง
ได้ตามศักยภาพ และสามารถปรับตัวอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
1.1 ตัวชีวัดที 1 รู ้จกั ตนเองและพึงตนเองได้
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ ที 1 ร้ อยละ 70 รู ้ ความสนใจ ความถนัด ความสามารถจุ ดเด่ น จุ ดด้อย
ของตนเอง
ระดับที 2 ร้ อยละ 70 มีระดับที 1 และสามารถวิเคราะห์ตดั สิ นใจเลื อกเข้าร่ วม
กิจกรรมได้อย่างเหมาะสม
ระดับที 3 ร้อยละ70 มีระดับที 2 กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
ระดับที 4 ร้อยละ 70 มีระดับที 3 และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
1.2 ตัวชีวัดที 2 มีสุขภาพกาย สุ ขภาพจิต และสุ ขลักษณะนิสัยทีดี
เกณฑ์การประเมิน
ระดับที 1 ร้อยละ 70 มีนาหนั
ํ กและส่ วนสู ง ตามเกณฑ์มาตรฐาน (กรมอนามัย)
ระดับที 2 ร้อยละ 70 มีระดับที 1 และสามารถป้ องกัน ดูแลสุ ขภาพตนเองได้
ระดับ ที 3 ร้ อยละ 70 มี ระดับ ที 2 และร่ า งเริ ง แจ่ ม ใส มี ม นุ ษ ยสั ม พัน ธ์ และ
ปรับตัวได้
ระดับที 4 ร้อยละ 70 มีระดับที 3 และเป็ นแบบอย่างทีดีให้คาํ แนะนําแก่ผอู ้ ืนได้
1.3 ตัวชี วัดที 3 มีทกั ษะชี วิตและสามารถหลีกเลี ยงป้ องกันภัยอันตรายและพฤติกรรม
ทีไม่พึงประสงค์
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ ที 1 ร้ อยละ 98 มี ค วามรู ้ ความเข้า ใจในสิ งที เป็ นพิ ษ ภัย อัน ตรายและ
พฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์
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ระดับ ที 2 ร้ อ ยละ 98 มี ร ะดับ ที 1 สามารถวิ เ คราะห์ แ ละจํา แนกสิ งที เป็ น
พิษภัยอันตรายและพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์
ระดับ ที 3 ร้ อยละ 98 มี ระดับ ที 2 ร◌ู ◌้ เท่ า ทันและกล้า ที จะปฎิ เสธสิ งที เป็ น
พิษภัยอันตรายและพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์
ระดับ ที 4 ร้ อ ยละ 98 มี ร ะดับ ที 3 สามารถชั ก ชวนหรื อส่ ง เสริ มให้ เ พื อน
ประพฤติตนตามแนวทางทีถูกต้องเหมาะสม
1.4 ตัวชีวัดที 4 เป็ นสมาชิกทีดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ระดับ ที 1 ร้ อ ยละ 70 รั บ ผิ ด ชอบตามบทบาทหน้ า ที ในฐานะสมาชิ ก ของ
ครอบครัว
ระดับที 2 ร้อยละ 70 มีระดับที 1 และปฏิบตั ิตามกฏ ระเบียบของสถานศึกษา
ระดับที 3 ร้ อยละ 70 มี ระดับที 2 ปฏิ บตั ิ ตามประเพณี วัฒนธรรมของชุ มชน
และสังคม
ระดับที 4 ร้อยละ 70 มีระดับที 3 และเป็ นแบบอย่างทีดี ของสถานศึกษา ชุ มชน
และสังคม
1.5 ตัวชีวัดที 5 มีเจตคติทีดีและทักษะพืนฐานในการประกอบอาชีพ
เกณฑ์การประเมิน
ระดับที 1 ร้อยละ 70 รู ้จกั การงานและอาชีพ
ระดับที 2 ร้อยละ 70 มีระดับที 1 และรู ้ความสนใจด้านอาชีพของตนเอง
ระดับที 3 ร้อยละ 70 มีระดับที 2 และมีแนวทางในการตัดสิ นใจเลือกอาชีพ
ระดับที 4 ร้อยละ 70 มีระดับที 3 และมีทกั ษะและประสบการณ์ในการประกอบ
อาชีพทีถนัดและสนใจ
2. มาตรฐานด้านกระบวนการมี 1 มาตรฐาน 3 ตัวชี วัด เน้นให้มี การบริ หารจัดการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
2.1 ตัวชีวัดที 1 มีการวางระบบการบริ หารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
เกณฑ์การประเมิน
ระดับที 1 มีโครงสร้างการบริ หารงาน
ระดับที 2 มีระดับที 1 และมีการคัดสรรและแต่งตังคณะกรรมการรับผิดชอบ
ระดับที 3 มี ระดับ ที 2 และมี แผนงานโครงการ ปฏิ ทินงานตามแผนที ชัดเจน
และจัดทําคู่มือปฏิบตั ิงานของสถานศึกษา
ระดับ ที 4 มี ร ะดับ ที 3 และพัฒ นาการดํา เนิ น งานให้ ส อดคล้อ งกับ บริ บ ท
ของสถานศึกษา
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2.2 ตัวชีวดั ที 2 มีการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
2.2.1 มีการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
เกณฑ์การประเมิน
ระดับที 1 มีการรวบรวมข้อมูลเป็ นรายบุคคลด้วยวิธีหลากหลาย
ระดับที 2 มีระดับที 1 และมีการศึกษาข้อมูลนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
ระดับที 3 มีระดับที 2 มีการวิเคราะห์และสรุ ปข้อมูล
ระดับที 4 มีระดับที 3 และมีการนําข้อมูลไปใช้ส่งเสริ ม พัฒนา ช่วยเหลือ
นักเรี ยน
2.2.2 มีการคัดกรองนักเรี ยน
เกณฑ์การประเมิน
ระดับที 1 มีการคัดกรองนักเรี ยนตามเกณฑ์ทีสถานศึกษากําหนด
ระดับที 2 มีระดับที 1 มีการสรุ ปผลการคัดกรองนักเรี ยนครบทุกคน
ระดับที 3 มีระดับที 2 มีการสรุ ปผลการคัดกรองนักเรี ยนเป็ นระดับชัน
ระดับ ที 4 มี ร ะดับ ที 3 และมี ก ารนํา ผลที ได้จ ากการคัด กรองนัก เรี ย น
มาจัดทําสารสนเทศระดับสถานศึกษาและนําไปใช้
2.2.3 มีการส่ งเสริ มพัฒนานักเรี ยนทีหลากหลาย
เกณฑ์การประเมิน
ระดับที 1 มีแผนงานโครงการกิจกรรมส่ งเสริ มพัฒนานักเรี ยน
ระดับที 2 มีระดับที 1 มีการปฏิบตั ิงานตามแผน
ระดับที 3 มีระดับที 2 และมีการประเมินสรุ ปผลและรายงานผล
ระดับที 4 มีระดับที 3 และมีการติ ดตามพฤติกรรมและพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรี ยนอย่างต่อเนือง
2.2.4 มีการป้ องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไข
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ ที 1 มี ก ารวางแผนการให้ ค ํา ปรึ ก ษาเบื องต้น การจัด กิ จ กรรม
ซ่อมเสริ มและสื อสารกับผูป้ กครอง
ระดับ ที 2 มี ร ะดับ ที 1 และมี กิ จกรรมป้ องกัน ช่ วยเหลื อและแก้ไ ขที
สอดคล้องกับสภาพปั ญหา
ระดับที 3 มีระดับที 2 และมีการติดตามผลการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนือง
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ระดับที 4 มีระดับที 3 และนักเรี ยนกลุ่มเสี ยง กลุ่มมีปัญหาได้รับการป้ องกัน
ช่วยเหลือแก้ไขให้มีพฤติกรรมดีขึน
2.2.5 มี ก ารส่ ง ต่ อ นัก เรี ย นที สอดคล้อ งกับ สภาพปั ญ หาอย่า งเป็ นระบบและ
มีเครื อข่ายสหวิชาชีพ
เกณฑ์การประเมิน
ระดับที 1 มีเครื อข่ายการส่ งต่อภายในและภายนอก
ระดับ ที 2 มี ร ะดับ ที 1 และมี กิ จ กรรมป้ องกัน ช่ ว ยเหลื อ และแก้ไ ข
ทีสอดคล้องกับสภาพปั ญหา
ระดับที 3 มีระดับที 2 และมีการติดตามผลการดูแลช่วยเหลือเบืองต้น
ระดับที 4 มีระดับที 3 และมีการปรับปรุ งพัฒนาการส่ งต่ออย่างเป็ นระบบ
และมีเครื อข่ายสหวิชาชีพ
2.3 การนิเทศ กํากับ ติดตามดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
เกณฑ์การประเมิน
ระดับ ที 1 มี แผนการนิ เทศ กํา กับ ติ ดตาม ประเมิ นผลระบบดู แลช่ ว ยเหลื อ
นักเรี ยน
ระดับที 2 มีระดับที 1 และมีการดําเนินงานตามแผน
ระดับที 3 มีระดับที 2 มีการรายงานผล
ระดับที 4 มีระดับที 3 และมีการนําผลมาปรับปรุ งและประชาสัมพันธ์
3. มาตรฐานด้านปั จจัย มี 1 มาตรฐาน 4 ตัวชีวัด เน้นให้สือ บุคลากร เครื องมือ เพือการ
ดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
3.1 ตัว ชี วัด ที 1 ผู ้บ ริ หารเป็ นผู ้นํา ในการดํา เนิ น งานตามระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
นักเรี ยน
เกณฑ์การประเมิน
ระดับที 1 ผูบ้ ริ หารมีนโยบายการบริ หารงานระบบดูแลช่วยเหลือ
ระดับที 2 มีระดับที 1 และมีความรุ ้ความเข้าใจให้ความสําคัญงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน
ระดับ ที 3 มี ร ะดับ ที 2 และมี ก ารพัฒ นาตนเอง และพัฒ นางานระบบดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรี ยน
ระดับที 4 มีระดับที 3 และมีการสนับสนุ นและส่ งเสริ มการดําเนิ นงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
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3.2 ตัวชีวัดที 2 ครู มีความสามารถในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
เกณฑ์การประเมิน
ระดับที 1 มีความรู ้ความเข้าใจ
ระดับที 2 มีระดับที 1 มีการพัฒนาตนเอง
ระดับที 3 มีระดับที 2 และสามารถปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ
ระดับที 4 มีระดับที 3 และให้คาํ แนะนําช่วยเหลื อผูร้ ่ วมงามและสร้างเครื อข่าย
ในการปฏิบตั ิงาน
3.3 ตัวชีวัดที 3 ผูป้ กครอง ชุมชน ให้ความร่ วมมือเอาใจใส่ ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
เกณฑ์ประเมิน
ระดับที 1 มีการติดต่อสื อสารกับโรงเรี ยน
ระดับที 2 มี ระดับ ที 1 และให้ค วามร่ วมมื อกับโรงเรี ยนในกิ จกรรมการดู แล
ช่วยเหลือนักเรี ยน
ระดับที 3 มีระดับที 2 และมีเครื อข่ายผูป้ กครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ระดับที 4 มีระดับที 3 และมี แผนงาน โครงการ กิ จกรรมในการดู แล ส่ งเสริ ม
ช่วยเหลือ และพัฒนาผูเ้ รี ยน
3.4 ตัว ชี วัด ที 4 มี สื อ เครื องมื อ ที ใช้ใ นการดํา เนิ น งานระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
นักเรี ยน
ระดับที 1 มีสือ เครื องมือ สําหรับผูบ้ ริ หาร ครู แลผูป้ กครองในการรู ้จกั นักเรี ยน
เป็ นรายบุคคล
ระดับที 2 มีระดับที 1 และมีสือ เครื องมือในการคัดกรองนักเรี ยน
ระดับ ที 3 มี ร ะดับ ที 2 และมี สื อ เครื องมื อ ในการส่ ง เสริ ม พัฒ นานัก เรี ย น
การป้ องกัน ช่วยเหลือ แก้ไข
ระดับที 4 มีระดับที 3 และมีสือ เครื องมือในการส่ งต่อนักเรี ยน
การดําเนินงานระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยนของสํ านักงานเขตพืน1 ทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ออนไลน์. 2554) ระบุไว้วา่ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขันพื นฐาน กํา หนดให้ ร ะบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ยนเป็ นนโยบาย
ทีสถานศึกษาทุกแห่ งในสังกัด จะต้องนําไปดําเนิ นการให้เกิดความเข้มแข็งและยังยืน อันส่ งผลให้
นักเรี ยนได้รับการดูแลช่วยเหลือย่างทัวถึง ครอบคลุมทุกประเด็นปั ญหา ส่ งเสริ มพัฒนาให้เป็ นคนดี
ของชุ มชนประเทศชาติ ดํารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุ ข กระทรวงศึกษาธิ การได้กาํ หนดให้
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ปี พ.ศ.2553 - 2554 เป็ นปี แห่ งการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างรอบด้าน เพือดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ให้ทนั เวลา ถูกวิธี เสริ มสร้ างทักษะชี วิต ให้คาํ ปรึ กษาอย่างทัวถึ ง ตลอดถึ งการดูแลช่วยเหลื อและ
สงเคราะห์ นัก เรี ยนที อยู่ใ นครอบครั วที ประสบปั ญหา หรื อครอบครั วที ด้อยโอกาส โดยมุ่ งเน้น
การพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่า งเป็ นองค์รวม ซึ งเป้ าหมายของสํา นัก งานเขตพืนที การศึ ก ษามัธยมศึ กษา
เขต 18 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน เสริ มสร้างผูเ้ รี ยนเต็มศักยภาพ
การดํา เนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ยนสั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 18 มีวธิ ี การดําเนินการดังนี
1. ระดับ สํา นัก งานเขตพืนที การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาดํา เนิ นการแต่ ง ตังคณะกรรมการ
การดําเนิ นงานตามระบบดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยน ในระดับสํานักงานเขตพืนที โดยมีผูอ้ าํ นวยการ
เขตพื นที การศึ ก ษาเป็ นประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการดํา เนิ นการประกอบไปด้ว ย
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาที สังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 18 ทุ กโรงเรี ยน
โดยมี รองผูอ้ าํ นวยการสํา นักงานเขตพืนที การศึ กษามัธยมศึ ก ษา เขต 18 เป็ นเลขานุ การ และ
กรรมการดําเนินการ
2. ระดับโรงเรี ยนแต่งตังคณะกรรมการดําเนิ นงานตามระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ย น
ในระดับ สํ า นัก งานเขตพื นที การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา โดยมี ผู ้อ าํ นวยการโรงเรี ย นเป็ นประธาน
กรรมการและคณะกรรมการดํา เนิ นการประกอบไปด้วยครู /ครู ป รึ ก ษาทุ ก ห้องและทุ ก ช่ วงชัน
โดยมีรองผูอ้ าํ นวยการเป็ นเลขานุการและกรรมการ
3. ระดับ ชันเรี ย นแต่ง ตังคณะกรรมการดําเนิ นการตามระบบดู แลช่ วยเหลื อนัก เรี ย น
ในระดับชันโดยมีหวั หน้าระดับหรื อหัวหน้าช่วงชันเป็ นประธานคณะกรรมการดําเนิ นงานประกอบด้วย
ครู / ครู ที ปรึ ก ษาทุ ก ห้ อ ง ทุ ก ช่ ว งชัน โดยมี ค รู ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นหรื อ
ผูท้ ีผูบ้ ริ หารสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมเป็ นเลขานุการดําเนินงาน
4. ครู /ครู ทีปรึ กษาดํา เนิ นการตามระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนทุ กขันตอนและสรุ ป
รายงานผลให้ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาหรื อผูท้ ี ได้รับมอบหมายทราบถึ งผลสําเร็ จของการปฏิ บตั ิ งาน
ของตนเองในการดําเนิ นงานระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยนทุกภาคเรี ยน โดยจัดเป็ นรู ปเล่มเอกสาร
ทีสมบูรณ์พร้อมทีจะรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา
จากทีกล่าวมาการดําเนิ นการดูแลช่วยเหลื อนักเรี ยนของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 18 พอสรุ ป ได้ ว่ า การดํา เนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ยน
เป็ นการดํา เนิ น งานอย่า งมี ข นตอน
ั
โดยมี ผูบ้ ริ หารและครู ที ปรึ ก ษาเป็ นผูด้ าํ เนิ นการระบบดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรี ยน รวมทังความร่ วมมือทีดีระหว่างพ่อแม่ ผูป้ กครอง ชุมชน โรงเรี ยน และหน่วยงาน
ทีเกียวข้องทุกฝ่ าย เพือให้สนับสนุนให้นกั เรี ยนสามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองได้
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งานวิจัยทีเกียวข้ อง
งานวิจัยต่ างประเทศ
กู๊ดแมน และคณะ (Goodman and et al. 2003 : 114 - 118) ได้ศึกษาการใช้แบบคัดกรอง
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล (SDQ) เพือคัดกรองนักเรี ยนทีมีความผิดปกติทางจิตใจ เยาวชนในชุ มชน
ทีรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผูป้ กครอง ครู เพือนเยาวชน พบว่า ทุกกลุ่มให้ความเห็นว่า
เป็ นความผิดปกติทางจิตใจทีเกิ ดขึนเฉพาะบุคคล และเป็ นความแปรปรวนทางอารมณ์ ของบุคคล
โดยมีพฤติกรรมส่ วนบุคคล พฤติ กรรมอยู่ไม่สุข หรื อไม่อยู่นิง พวกซึ มเศร้ าและพวกทีมีพฤติกรรม
ทีไม่พึงประสงค์อืนๆ ความกลัวสิ งของหรื อสัตว์เฉพาะบุคคล ถูกทอดทิงในวัยเด็ก และพฤติกรรม
การกินไม่เหมาะสม ทําให้การคัดกรองเยาวชนทีผิดปกติทางจิตใจมีความแม่นยําและแก้ไขปั ญหา
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เหมะสมมากกว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากครู และเพือนเยาวชน
เพียงอย่างเดียว
คิง (King. 2003 : Abstract) ได้ศึกษาเรื อง การจัดโปรแกรมให้คาํ ปรึ กษาภายในโรงเรี ยน :
ความเห็ นพ้องระหว่างครู แนะแนวและอาจารย์ใหญ่ ตัวแปรทีศึกษา ได้แก่ ระดับความคิดเห็ น
ระหว่างครู แนะแนวและอาจารย์ใหญ่จากโรงเรี ยนรัฐบาลในเรื องเกี ยวกับความสําคัญของการจัด
กิจกรรมให้คาํ ปรึ กษา และการดําเนิ นการจัดกิจกรรมให้คาํ ปรึ กษาภายในโรงเรี ยน กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ครู แนะแนวและอาจารย์ใหญ่โรงเรี ยนอลาบาม่า จํานวน 521 คน ผลการวิจยั พบว่า
ไม่มีความแตกต่างระหว่างทัศนคติของครู แนะแนวและอาจารย์ใหญ่ ทังในเรื องความสําคัญของ
การจัดกิจกรรมให้คาํ ปรึ กษา และการดําเนิ นการจัดกิจกรรมให้คาํ ปรึ กษาภายในโรงเรี ยน 44 กิจกรรม
ซึ งพบว่า มี ค วามสั ม พันธ์ ก ันในด้านบวกอย่า งมี นัย สํา คัญระหว่า งทัศ นคติ ใ นเรื องความสํา คัญ
ของการจัดกิ จกรรมให้คาํ ปรึ กษา และการดําเนิ นการจัดกิ จกรรมให้คาํ ปรึ กษาภายในโรงเรี ยน
และยังพบด้วยว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญระหว่างคําตอบของครู แนะแนวและอาจารย์ใหญ่
ในเรื องเกียวกับการดําเนินงานด้านกิจกรรมแนะแนวของโรงเรี ยนใน 3 กลุ่มงานด้วย
กลาสเซี ยร์ (Glazier. 2004 : Abstract) ได้ศึกษาเรื อง การสํารวจทัศนคติของนักวิชาการ
การศึกษาสามัญในเรื องเกี ยวกับปั ญหาและประสิ ทธิ ภาพด้านการยอมรับตนเองของนักเรี ยนทีจัด
อยูใ่ นกลุ่มเสี ยง ซึ งมีความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่ วมในคณะทํางานเพือการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ตัวแปรทีศึกษาได้แก่ทศั นคติของครู นกั วิชาการการศึกษาสามัญในเรื องเกียวกับปั ญหาและประสิ ทธิ ภาพ
ด้านการยอมรั บ ตนเองของนักเรี ยนที จัดอยู่ในกลุ่ มเสี ยง ซึ งมี ความสัม พันธ์ ก ับการมี ส่วนร่ วม
ในคณะทํางาน เพือการดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนกลุ่ มตัวอย่าง สําหรั บการวิจยั ได้แก่ ตวั แทนของ
ครู นกั วิชาการการศึกษาสามัญในโรงเรี ยนประถมศึกษา Patrick Henry Elementary School ในเขต
ตอนใต้ของแคลิฟอเนี ยร์ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างของครู นกั วิชาการการศึกษาสามัญ ซึ งมี
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ทัศนคติในด้านบวกต่อกระบวนการบริ หารงานของคณะทํางานเพือการดูแลช่วยเหลือนัก เรี ย น
มีแนวโน้มสู งในการมองว่าตนเองมีศกั ยภาพในการทํางาน และมีความพร้อมทีจะจัดการกับปั ญหา
ทีอาจเกิดขึนกับนักเรี ยนทีจัดอยูใ่ นกลุ่มเสี ยงมากกว่า นอกจากนี ครู กบั นัก วิชาการการศึกษาสามัญ
ในโรงเรี ยนประถมศึกษา (Patrick Henry Elementary School) ส่ วนใหญ่ มีทศั นคติทีดีต่อนักเรี ยน
ในกลุ่ มเสี ยงของพวกเขา และมี ความเต็มใจที จะทําการปรั บปรุ งสภาพสิ งแวดล้อมและการจัด
การเรี ยนการสอนเพื อที จะช่ วยให้นักเรี ยนเหล่ านันดี ขึน สุ ดท้ายมี ขอ้ เสนอแนะให้ดาํ เนิ นการจัด
การประเมิ นผล ตามระดับชันเรี ยนเพือนําไปทําการวางแผนงานด้านการพัฒนาบุ คลากร ซึ งมี
ความสําคัญอย่างยิงต่อกระบวนการบริ หารงานของคณะทํางานเพือการดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยนใน
โรงเรี ยนประถมศึกษา (Patrick Henry Elementary School)
งานวิจัยในประเทศ
วีสูตร ฉัตรเชิ ดชัย (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การพัฒนารู ปแบบ ทีมงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดกลาง จังหวัดชลบุรี พบว่า ปั ญหาและสาเหตุโดยรวม
เกิ ดจากการที ฝ่ ายบริ หารโรงเรี ยนให้ความสํา คัญในการทํางานเป็ นที ม ตามระบบดู แลช่ วยเหลื อ
นักเรี ยนน้อย มีความจํากัดทังเรื องบุคลากรและงบประมาณเป้ าหมายการปฏิ บตั ิไม่ชดั เจน สมาชิ ก
ไม่มีส่วนร่ วมในการกําหนดเป้ าหมาย ภาวะผูน้ าํ ไม่เหมาะสม สมาชิกทีมงานไม่ได้รับพัฒนา ทังด้าน
ความรู ้ ความสามารถและทักษะปฏิบตั ิ กระบวนการนิ เทศ กํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิ
ไม่ชดั เจน และขาดการสรุ ปข้อมูลสารสนเทศเพือการปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนา แนวทางการแก้ไข
และพัฒนา ฝ่ ายบริ หารโรงเรี ยนต้องให้ความสําคัญและเน้นการมีส่วนร่ วมของสมาชิ กในทีมงาน
ทังด้านการวางแผนและกําหนดนโยบาย การส่ งเสริ มสนับสนุ นในการปฏิบตั ิ การนิ เทศ กํากับติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล การปรับปรุ ง แก้ไขและพัฒนา
วิเชี ยร วัฒนา (2547 : 97) ได้ศึกษาสภาพและปั ญหาการดําเนิ นงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลื อนักเรี ยนในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต 1
ผลการวิจยั พบว่า สภาพการดํา เนิ นงานตามระบบดู แลช่ วยเหลื อนัก เรี ย นโดยรวมและรายด้า น
อยู่ในระดับมากส่ วนปั ญหาการดําเนิ นงานตามระบบดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยนโดยรวมและรายด้าน
อยูใ่ นระดับน้อย
สังคม แก้วสว่าง (2547 : 66 - 76) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
โรงเรี ยนเสสะเวชวิทยา ตัวแปรทีศึกษาได้แก่ ความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ิงานในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยน 5 ด้านคือ การรู ้ จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล การคัดกรองนักเรี ยน การส่ งเสริ มนักเรี ยน
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา การส่ ง ต่ อนัก เรี ยน กลุ่ ม ผูใ้ ห้ข ้อมู ล ได้แก่ อาจารย์ทีปรึ ก ษา
โรงเรี ยนเสสะเวชวิทยา ผลการวิจยั พบว่า 1) อาจารย์ทีปรึ กษาส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นว่าระบบ

44
การ ดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ย นของโรงเรี ยนเสสะเวชวิทยาเป็ นระบบที สามารถดู แลช่ วยเหลื อและ
พัฒนานักเรี ยนได้ทุกคน ทุกกลุ่ม ไม่ใช่ เป็ นระบบทีช่ วยเหลื อเฉพาะนักเรี ยนทีมี ปัญหาเท่านัน
ส่ วนปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนิ นงานคืออาจารย์ทีปรึ กษามีภาระงานมากอยูแ่ ล้ว การนําระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนมาใช้ทาํ ให้อาจารย์ทีปรึ กษามีภาระงานเพิมขึนมาก เนื องจากมีเอกสาร
ต่างๆ ทีใช้ในระบบมาก ต้องเสี ยเวลาในการเก็บ และเอกสารบางอย่างเป็ นงานทีซําซ้อน 2) ระบบ
การดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนที ผูว้ ิจยั พัฒนาสามารถนําไปปฏิ บ ตั ิ ได้จริ ง กล่ าวคื อ มี ความยืดหยุ่น
ในการปฏิบตั ิงาน มีขนตอนที
ั
กระชับง่ายต่อการปฏิบตั ิ รวมทังมีคู่มือทีอ่านเข้าใจง่ายและสามารถใช้
ในการปฏิบตั ิงานได้ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนทีพัฒนาแล้วยังเหมาะสมกับสภาพการดําเนิ นงาน
ของฝ่ ายต่างๆ ในโรงเรี ยน โดยเฉพาะฝ่ ายพัฒนาและปกครอง ระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรี ยน
ทีผูว้ ิจยั พัฒนาแล้วแม้จะช่ วยลดขันตอนการปฏิ บตั ิ งานที ไม่จาํ เป็ น แต่ก็ยงั เป็ นการเพิมภาระแก่
อาจารย์ทีปรึ กษา ซึ งมีปัญหาคือ อาจารย์ทีปรึ กษาในห้องทีมีนกั เรี ยนทีมีปัญหา และต้องการดูแล
เป็ นพิเศษ ทําให้เวลาในการพัฒนาการเรี ยนการสอนลดน้อยลง ฝ่ ายบริ หารควรหาทางแก้ไขต่อไป
สนาม ทับทิมใส (2548 : 80 - 86) ได้วิจยั เรื อง การบริ หารงานระบบดูแลช่ วยเหลื อ
นักเรี ยนของโรงเรี ยนในเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบว่า ผูบ้ ริ หารและครู มีความคิดเห็ น
เกียวกับการบริ หารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ของโรงเรี ยนในเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี
เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก
ยกเว้นดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ด้านการสรุ ปผลและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนอยูใ่ นระดับปานกลาง และเมือเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู โดยภาพรวม
ไม่ แตกต่ างกัน เมื อพิ จารณารายด้า นพบว่า ด้านการกํา หนดมาตรฐานงานระบบดู แลช่ วยเหลื อ
นัก เรี ย นแตกต่า งกัน ผูบ้ ริ หารและครู ทีอยู่ในโรงเรี ย นขนาดแตกต่า งกันมี ค วามคิ ดเห็ นเกี ยวกับ
การบริ หารงานระบบดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยน ของโรงเรี ยนในเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2
แตกต่างกัน เมือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการกําหนดมาตรฐานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
แตกต่ า งกัน ผู ้บ ริ ห ารและครู ที อยู่ ใ นโรงเรี ย นขนาดแตกต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น เกี ยวกับ การ
บริ หารงานระบบดู แลช่ วยเหลื อนัก เรี ย น ของโรงเรี ย นในเขตพืนที การศึ ก ษากาญจนบุ รี เขต 2
แตกต่าง อย่างมีนยั สําคัญ และปั ญหาในการบริ หารงานระบบดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยน ได้แก่ ครู ยงั
ขาดความรู ้ ความเข้าใจในการกําหนดทิศทางและกลยุทธ์งานระบบดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยนผูป้ กครองมี
ส่ วนร่ วมน้อย เพราะขาดความรู ้ ขาดผูน้ าํ ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ได้แก่ โรงเรี ยนต้องแต่งตัง
คณะทํางานระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยน จัดประชุ มสัมมนาเชิ งปฏิ บตั ิการแก่ครู ผูป้ กครองเพือให้
ความรู ้ และตระหนัก ถึ ง ความสํ า คัญ ของการจัด ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นและโรงเรี ย น
คอยกํากับติดตามการดําเนินงาน
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สมพร ไชยแสง (2548 : บทคัดย่อ) ทําการวิจยั เรื อง การดําเนิ นงานระบบดูแลช่ วยเหลื อ
นักเรี ยนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาเลย เขต 1 พบว่า มีการดําเนิ นงานระบบ
ดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนในสถานศึ กษา ในด้านการส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยนอยู่ในระดับดี มาก
รองลงมาคื อ การป้ องกันช่ วยเหลื อและแก้ไขและการคัดกรองนักเรี ยน ส่ วนการส่ งต่ อนัก เรี ย น
มีการดําเนินการน้อยมาก
สมัคร ชัยชุ มพล (2548 : 122) ได้ศึกษาสภาพและปั ญหาการปฏิ บตั ิงานระบบดูแล
ช่ วยเหลื อนัก เรี ย นของข้าราชการครู ใ นโรงเรี ย น สั งกัดสํา นัก งานเขตพืนที การศึ กษาเลย เขต 2
พบว่า สภาพการดําเนิ นงานตามระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยนโดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
ส่ วนปั ญหาการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนโดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับน้อย
จักรี โพธิf สํานัก (2550 : 48 - 49) ได้ศึกษาปั ญหาการดําเนิ นงานระบบดูแลช่ วยเหลื อ
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า ปั ญหาในการดําเนินงานตาม
ระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ย นของครู ทีปรึ ก ษา ในโรงเรี ยนสั ง กัดสํา นัก งานเขตพืนที การศึ ก ษา
สระแก้ว เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงลําดับค่าเฉลี ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหานักเรี ยน ด้านการส่ งเสริ ม
นักเรี ยน และด้านกาส่ งต่อนักเรี ยน ตามลําดับ และเมื อเปรี ยบเทียบปั ญหาในการดําเนิ นงานตาม
ระบบดู แลช่ วยเหลื อนัก เรี ย นของครู ที ปรึ ก ษา ในโรงเรี ย นสั ง กัด สํา นัก งานเขตพืนที การศึ ก ษา
สระแก้วเขต 2 ทีจําแนกตามประเภทโรงเรี ยน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญ
ทางสถิติ
ทศพิธ ลุ นสะแกวงษ์ (2550 : 17 - 120) ได้วิจยั เรื อง บทบาทของผูบ้ ริ หารในการส่ งเสริ ม
การบริ หารจัดการระบบดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยนตามทัศนะของบุคลากรในโรงเรี ยนทีจัดการศึกษา
ในช่ วงชันที 3 - 4 สังกัดสํา นัก งานเขตพืนที การศึ ก ษาตราด พบว่า บทบาทของผูบ้ ริ หารในการ
ส่ งเสริ มการบริ หารจัดการระบบดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยน ตามทัศนะของบุคลากรในโรงเรี ยนทีจัด
การศึ ก ษาในช่ ว งชันที 3 - 4 สั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื นที การศึ ก ษาตราด ใน 5 ด้า น ส่ ว นใหญ่
อยู่ในระดับมากและเมือเปรี ยบเทียบเรื อง บทบาทของผูบ้ ริ หารในการส่ งเสริ มการบริ หารจัดการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ตามทัศนะของบุคากรในโรงเรี ยนในโรงเรี ยนทีจัดการศึกษาในช่วง
ชันที 3 - 4 สังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึ กษาตราด ทัง 5 ด้านจําแนกตามประสบการณ์ ในการ
ทํางาน วุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรี ยน โดยรวมและรายด้าน ส่ วนใหญ่แตกต่างอย่างไม่มีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติ และเมื อเปรี ย บเที ย บทัศ นะของครู ผู ้ส อนกับ ผู ้บ ริ ห าร ที มี ต่ อ บทบาทของผู ้บ ริ ห าร
ในการส่ งเสริ มการบริ หารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ตามทัศนะของบุคลากรในโรงเรี ยน
ที จัดการศึ ก ษาในช่ วงชัน 3 - 4 สั ง กัดสํา นัก งานเขตพืนที การศึ ก ษาตราด ทัง 5 ด้า น ส่ วนใหญ่
อยูใ่ นระดับมากและแตกต่างอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
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พัชราภรณ์ เดชสุ ภา (2551 : 45 - 46) ได้วิจยั เรื อง ปั ญหาการดําเนิ นงานจัดระบบ
ดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ย นของครู โรงเรี ย นประถมศึ ก ษาในเขตอํา เภอคลองหาด สั งกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า ปั ญหาการดําเนิ นงานจัดระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยน
ของครู โรงเรี ยนประถมในเขตอําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสระแก้ว เขต 1
โดยรวมมีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง และรายด้านส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง เมือเรี ยงลําดับ
ปั ญหาจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการรู ้ จกั นักเรี ย นเป็ นรายบุ ค คล ด้า นการคัดกรองนักเรี ย น
ด้านการส่ งต่อนักเรี ยน ด้านการส่ งเสริ มนักเรี ยน และด้านการป้ องกันและแก้ไขปั ญหานักเรี ยนและ
เมือเปรี ยบเทียบปั ญหาการดําเนิ นงานจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของครู โรงเรี ยนประถมศึกษา
ในเขตอําเภอคลองหาด สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึ กษาสระแก้ว เขต 1 ที จําแนกตามระดับ
ช่วงชัน ในภาพรวมแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และจําแนกตามประสบการณ์ ในการปฎิบตั ิงาน
ในภาพรวมแตกต่างอย่างไม่มีนยั สําคัญทาสถิติ
เพ็ญศรี นิ ตยา (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา สภาพและปั ญหาการดําเนิ นงานระบบ
ดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 1 พบว่า
ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษาและหัวหน้างานระบบดู แลช่ วยเหลื อนัก เรี ย นในโรงเรี ย นที มี ขนาดต่า งกัน
มีความคิดเห็ นเกียวกับสภาพการดําเนิ นงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทงรายข้
ั
อและรายด้าน ตําแหน่งหน้าทีต่างกัน มีความคิดเห็นเกียวกับสภาพการดําเนิ นงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนทังรายด้านและรายข้อไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
สุ ช าติ มี ส มบัติ (ออนไลน์ . 2551) ได้ศึ ก ษารู ป แบบการมี ส่ ว นร่ ว มของผู ้ป กครอง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนขนาดเล็ก : กรณี ศึกษา โรงเรี ยนบ้านสะพานยูง สังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาชุมพร เขต 2 พบว่า 1) รู ปแบบการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการจัดการศึกษา
ของโรงเรี ยนขนาดเล็ก ประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ ส่ วนที 1 รู ปแบบการมีส่วนร่ วม ส่ วนที 2 แนว
ทางการนํารู ปแบบไปใช้ ส่ วนที 3 เงือนไขความสําเร็ จของรู ปแบบ 2) ในส่ วนที 1 รู ปแบบการมีส่วน
ร่ วม มี 3 องค์ประกอบ คือ หลักการในการกําหนดรู ปแบบ วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ และกิจกรรม
การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง 3) ในส่ วนที 2 แนวทางการนํารู ปแบบไปใช้ ควรส่ งเสริ มความรู ้
ความเข้าใจแก่ผูบ้ ริ หาร ครู และผูป้ กครอง เผยแพร่ ขอ้ มูลองค์ความรู ้ ให้แพร่ หลาย และจัดให้มี
งบประมาณ เพือการวิจยั ติดตามผล อย่างต่อเนื องในการปฏิบตั ิงานของโรงเรี ยน 4) ในส่ วนที 3
เงือนไขความสําเร็ จของรู ปแบบ ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าํ ทักษะในการสร้างสัมพันธ์กบั
ผูป้ กครอง มีความรู ้ ความเข้าใจ และมีวิสัยทัศน์ บุคลากรทุกคนในโรงเรี ยนปฏิบตั ิตนเหมาะสม
ตามบทบาทร่ วมมือกันในการปฏิบตั ิงานกับผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาเปิ ดโอกาส
และสนับสนุนกิจกรรมของผูป้ กครอง
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บุ ญส่ ง สมุ ทรเสน (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนารู ปแบบระบบดู แลช่ วยเหลื อ
นักเรี ยนของโรงเรี ยนนิ คมวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาระยอง เขต 1 จากการศึกษา
พบว่า สภาพปั ญหาระบบดูแลช่วยเหลื อนักเรี ยน มี 3 ด้าน ได้แก่ 1 ) ด้านนักเรี ยน พบพฤติกรรม
ทีมีปัญหา 9 พฤติกรรม คือ การมาโรงเรี ยนสาย ขาดเรี ยน หนี เรี ยนในบางชัวโมง การหนี โรงเรี ยน
ไปมัวสุ มในสถานทีต่างๆ นักเรี ยนหญิงมีพฤติกรรมด้านชูส้ าว นักเรี ยนชายมีพฤติกรรมด้านชูส้ าว
การสู บบุหรี ก่อการทะเลาะวิวาทภายในโรงเรี ยน นักเรี ยนติดเกม 2) ด้านผูป้ กครอง พบสาเหตุ
และปั ญหาทีทําให้ระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนไม่มีประสิ ทธิ ภาพ 7 ข้อ คือ ผูป้ กครองมี รายได้
ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ครอบครัวแตกแยก นักเรี ยนต้องอยูใ่ นความปกครองของญาติ ผูป้ กครอง
มีอาชีพรับจ้างและเกษตรกรรม มีผปู ้ กครองหลายรายสู บบุหรี มีผปู ้ กครองนักเรี ยนหลายรายดืมสุ รา
เป็ นประจํา 3) ด้านครู พบสาเหตุ และปั ญหาที ทําให้ระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
พบ 5 ข้อ คือ ครู ไม่เข้าใจระบบดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยน ขาดข้อมูลพืนฐานของนักเรี ยน ครู เยียมบ้าน
นักเรี ยนไม่ครบทุ กคน การคัดกรองนักเรี ยนไม่ถูกต้อง ไม่ตรงกับสภาพที เป็ นจริ งของนักเรี ยน
และรวบรวมข้อมูลไม่ครบทุกด้าน ครู ทีปรึ กษาไม่จดั กิ จกรรมส่ งเสริ ม ป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
นักเรี ยน
สุ ภาพ อัยยะ (2552 : 70 - 78) ได้ศึกษา สภาพและปั ญหาการบริ หารระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 สภาพการบริ หาร
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของโรงเรี ยนทังภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก ผลการเปรี ยบเทียบ
สภาพการบริ หารระบบดู แลช่ วยเหลื อนัก เรี ย นในโรงเรี ย นสั ง กัดสํา นัก งานเขตพืนที การศึ ก ษา
ขอนแก่น เขต 1 จําแนกตามตําแหน่งหน้าที ขนาดโรงเรี ยน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05 และจําแนกตามประสบการณ์ ในการทํางาน แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 เปรี ยบเทียบปั ญหาการบริ หารระบบดูแลช่วยเหลื อนักเรี ยน
ในโรงเรี ย นสั ง กัดสํา นัก งานเขตพื นที การศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 1 จํา แนกตามตํา แหน่ ง หน้า ที
ประสบการณ์ในการทํางานและขนาดโรงเรี ยนไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .05
จุ ฑ าภรณ์ นาคประวัติ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึก ษาปั ญหาและแนวทางการพัฒนา
การดําเนิ นงานระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนของโรงเรี ยนในเขตอําเภอสอยดาว สั งกัดสํ านักงาน
เขตพืนทีการศึกษาจันทบุรี เขต 2 จากการศึกษาพบว่า 1) ปั ญหาในการดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง เมื อพิจารณารายด้านเรี ยงจากค่าเฉลี ยจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ด้านการส่ งเสริ มนักเรี ยน
และด้านการส่ งต่อนักเรี ยน 2) ปั ญหาการดําเนิ นงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของโรงเรี ยน
จํา แนกตามประเภทโรงเรี ย นโดยรวมและรายด้า นทุ ก ด้า นมี ปั ญหาการดํา เนิ นงานแตกต่ า งกัน
อย่า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติที ระดับ .05 3) แนวทางการพัฒ นาระบบดู แลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย น
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เรี ยงตามลําดับความถีจากมากไปน้อย ได้แก่ (3.1) ด้านการรู ้ จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ไปเยียมบ้าน
นักเรี ยนในทีปรึ กษาทุกคน เพือศึกษาสภาพความเป็ นอยู่ ความสัม พันธ์ภายในครอบครัว และ
สอบถามเรื องต่ างๆ จากผูป้ กครองที จะเป็ นประโยชน์ ต่ อการรู ้ จกั นักเรี ยนมากขึ น (3.2) ด้านการ
ส่ งเสริ มนักเรี ย น โรงเรี ย นควรจัดงบประมาณเพื อสนับ สนุ นกิ จกรรมการส่ ง เสริ ม นัก เรี ย นและ
กําหนด วัน เวลา ในการจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มนักเรี ยนให้ชดั เจนและเพียงพอ (3.3) ด้านการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหานักเรี ยนประสานความร่ วมมือกันกับทุ กฝ่ ายทังผูป้ กครอง ครู แนะแนว ครู ฝ่าย
ปกครอง เพือป้ องกันและแก้ไขปั ญหาต่างๆ ของนักเรี ยน (3.4) ด้านการส่ งต่อนักเรี ยน ทุกฝ่ าย
ในโรงเรี ยนต้องตระหนักถึงความจําเป็ นในการแก้ไขปั ญหาของนักเรี ยนร่ วมกับครู ทีปรึ กษา และ
มีการติ ดตามประเมินผลการส่ งต่อนักเรี ยนอย่างสมําเสมอ (3.5) ด้านการคัดกรองนักเรี ยน ปรับปรุ ง
เกณฑ์ใ นการคัดกรองนัก เรี ย นให้ชัดเจน ง่ า ย สะดวก ในการกรอกข้อมู ล และสอดคล้องกับ
สภาพความเป็ นจริ งของนักเรี ยน
นริ ศรา จูแย้ม (2553 : 74) ได้ศึกษา การดําเนิ นงานระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ย น
ตามความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนในโรงเรี ยนอาชี วศึ กษาเอกชน จังหวัดระยอง พบว่า
การดําเนิ นงานระบบดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื อพิจาณารายด้าน
ทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก ซึ งด้านทีมีค่าเฉลียสู งสุ ดคือ ด้านการส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยน รองลงมา
คือ ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล และด้านการป้ องกัน ช่วยเหลือ และแก้ปัญหา และด้านทีมี
ค่าเฉลียตําสุ ด คือ ด้านการคัดกรองนักเรี ยน
ประเสริ ฐ สวนจันทร์ (2553 : 99) ได้ศึ กษาการดํา เนิ นงานระบบดู แลช่ วยเหลื อ
นักเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า การดําเนิ นงาน
ระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ย นของโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึ กษาระยองเขต 1
โดยภาพรวมและรายด้า นอยู่ใ นระดับ มาก พิ จารณาเป็ นรายด้า นเรี ย งลํา ดับ จากมากไปหาน้อ ย
3 อันดับแรก ได้แก่ การรู ้ จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลมากทีสุ ด รองลงมา คือ ด้านการคัดกรองนักเรี ยน
และด้า นการป้ องกันและแก้ไ ขปั ญหา ผลการเปรี ย บเที ย บการดํา เนิ นงานระบบดู แลช่ วยเหลื อ
นักเรี ยนจําแนกตามตําแหน่ งบุ คลากรในโรงเรี ยน ขนาดของโรงเรี ยน โดยภาพรวมและรายด้าน
ทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ และจําแนกตามประเภทของโรงเรี ยน ด้านการคัดกรอง
แตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติ ส่ วนด้านการรู ้ จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุ คคล ด้านการส่ งเสริ ม
นักเรี ยนและด้านการป้ องกัน แก้ไขปั ญหาและด้านการส่ งต่อนักเรี ยนแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญ
ทางสถิติ
วีรพงษ์ เจริ ญไชย (2554 : 106) ได้ทาํ การวิจยั เรื องสภาพและปั ญหาการดําเนิ นงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่า
มีความคิ ดเห็ นเกี ยวกับสภาพการดําเนิ นงานทัง 5 ด้านโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก
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ข้าราชการครู ที มี เพศ ภาระการสอน และประสบการณ์ ในการทํางานแตกต่า งกัน โดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่ วนความคิดเห็ นเกี ยวกับปั ญหาการดําเนิ นงานโดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับน้อย ผลการเปรี ยบเทียบสภาพและปั ญหาการดําเนิ นงานระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยน
จํา แนกตามข้า ราชการครู ที มี เ พศ ภาระการสอน และประสบการณ์ ใ นการทํา งานแตกต่ า งกัน
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
จากการศึกษางานวิจยั ทีเกียวข้องทังในประเทศและต่างประเทศ จะเห็นได้วา่ การดําเนิ นงาน
ระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยนผูบ้ ริ หาร ครู ในโรงเรี ยนต้องให้ความสําคัญและผูป้ กครองมีส่วนร่ วม
ในการช่ วยเหลื อ ส่ ง เสริ ม ป้ องกัน แก้ไ ขปั ญหาและพัฒนานัก เรี ย น โดยมี การวางแผน แต่ ง ตัง
คณะกรรมการในการดําเนิ นงาน มีกระบวนการนิ เทศ ติดตามและประเมินผล มีขอ้ มูลสารสนเทศ
ในการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข และพัฒ นา การดํา เนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นให้ มี คุ ณ ภาพ
เพื อพัฒนานัก เรี ย นให้เป็ นคนเก่ ง ดี และมี ค วามสุ ข ผูว้ ิจยั จึ ง สนใจที จะศึ กษาสภาพและปั ญหา
การดํา เนิ น งานระบบดู แ ลช่ วยเหลื อ นัก เรี ย นใน โรงเรี ย นสั ง กัดสํ า นัก งานเขตพืนที การศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 18

